UMOWA WYNAJMU STUDIA FOTOGRAFICZNEGO
Zawarta w dniu: ………………………. w Bydgoszczy, pomiędzy:
Fundacją FARBIARNIA
ul. Pomorska 68A/1
85-‐051 Bydgoszcz NIP: 9671356415
zwanym dalej “Wynajmującym“
a:
Nazwa Firmy:..........................................................................................................................................................
Imię i nazwisko:......................................................................................................................................................
Adres:..........................................................................................................................................................................
NIP:................................. REGON:.........................................................
Zwanym dalej: „Najemcą“
Data i godziny wynajęcia studia:..................................... godz. 18:00-‐‐22:00
Kwota do zapłaty: 1000 zł
Dokument ten, określa warunki korzystania ze studia fotograficznego:

§1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem studia wraz ze studyjnym sprzętem
fotograficznym zwanym dalej „sprzętem“, opisanego w załączniku nr 1 do umowy oraz
prowadzi działalność gospodarczą m.in. w zakresie wynajmu studia fotograficznego.
2. Wynajmujący wynajmuje i oddaje do użytkowania Najemcy studio na czas trwania
wieczoru panieńskiego (do 12 osób), a Najemca zobowiązuje się do opłacenia
umówionej kwoty z góry przelewem do 10 dni przed datą wynajmu.
3. Wynajmujący zobowiązany jest do przeprowadzenia profesjonalnych sesji
zdjęciowych uczestniczkom wieczoru panieńskiego (do 10 uczestniczek). Niniejsza
umowa nie obejmuje stylizacji fryzur ani makijażu osób pozujących. Istnieje
możliwość wypożyczenia dodatków do stylizacji. Wynajmujący zobowiązuje się do
wykonania usługi obróbki wybranych fotografii oraz przekazania Najemcy ok. 20
zdjęć wydrukowanych w formacie 13x18cm oraz na płycie CD.
4. Wynajmujący zobowiązany jest do rejestracji materiału filmowego z wydarzenia
wynajmu studia na wieczór panieński (ok. 14 min. Filmu pod wybrany przez
Najemcę podkład muzyczny).
5. Przekazany Najemcy sprzęt do używania na podstawie umowy pozostaje własnością
Wynajmującego.

§2
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Najemca oświadcza, iż przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wynajmowane
studio przez okres od momentu jego przekazania Najemcy do momentu jego zwrotu
Wynajmującemu.
Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim
współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu oraz studia,
jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w
pracach.
§3
Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotowego sprzętu zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz w warunkach przewidzianych dla jego normalnej eksploatacji, a
w szczególności Najemca zobowiązuje się do:
a) przestrzegania zaleceń producenta przewidzianych w instrukcji obsługi sprzętu,
b) nie modyfikowania i/lub przerabiania w jakikolwiek sposób sprzętu, akcesoriów i
urządzeń oddanych Najemcy w używanie.
Najemca jest zobowiązany zgłosić Wynajmującemu wszelkie wyrządzone szkody w
czasie wynajmu.
Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych
przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studiu podczas najmu.
Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.

§4
1. Aktualny cennik znajduje się w załączniku nr 1.
2. Za czas rozpoczęcia najmu przejmuje się czas ustalony telefonicznie, listownie, mailem
i zaznaczony w umowie, a nie czas faktycznego najmu.
3. W przypadku nadgodzin, jako godzinę do rozliczeń przyjmuje się każdą
rozpoczętą godzinę najmu.
4. Podany cennik obowiązuje w dni powszednie od poniedziałku do soboty w godzinach
otwarcia studia (10:00--‐18:00). W przypadku wynajmu studia w innych godzinach
bądź w niedziele i święta Wynajmujący zastrzega sobie prawo do doliczenia 25% ceny za
każdą godzinę.
5. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania ogólnych zasad BHP.
§5
W sprawach nieregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§6
Zawarcie niniejszej umowy potwierdza zaznajomienie się z nią oraz akceptację.
§7
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYNAJMUJĄCY

NAJEMCA

Załącznik nr 1
CENNIK WYNAJMU STUDIA:
WYNAJEM STUDIA DLA FOTOGRAFÓW
Godzina pracy w studiu (minimum 2 godziny)
Dzień pracy w studiu (8 godzin)

1 godzina
1 dzień

100,00
600,00

SPRZĘT w cenie:
3 x BOWENS 1500 PRO z wentylatorem i płynną regulacją mocy od 1/1 do 1/128,
3 x statywy oświetleniowe BOWENS
1 szt. reflektor do parasola BOWENS
1 szt. parasol srebrny/biały 115 cm BOWENS
1 szt. softbox 60 x 80 cm BOWENS
1 szt. softbox 100 x 100 cm BOWENS
1 szt. zestaw czasz i akcesoriów do fotografii portretowej
1 szt. parasol srebrny/biały 90 cm
1 szt. namiot bezcieniowy CUBELITE o wymiarach 90cm x 90cm
2 szt. studyjne lampy światła ciągłego StreamLite 33 flurescent i StreamLite 53
flurescent
1 szt. wentylator (nadmuch powietrza) FOMEI
1 szt. system zawieszenia teł na 6 teł ze sterownikiem
5 szt. tła fotograficzne (kartonowe: białe, czarne, żółte; materiałowe STILLFONDO:
błękitne, szare)
WYNAJEM STUDIA NA IMPREZY
Wynajem studia na event (szkolenia, warsztaty, seminaria, spotkania)
Wynajem studia na wieczór panieński

1 dzień 600zł
1 szt. 1000 zł

