Regulamin korzystania z New Wave Studio
§ 1.
1.

Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem fotograficzno-filmowym New Wave Studio, zwanym dalej Studiem, mieszczącym się
w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 66 jest Fundacja New Wave, NIP 7252178178 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący.

2.

Osoby fizyczne lub inne podmioty korzystające z wynajmu Studia określane są mianem Najemcy.

1.

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu Studia wraz z wyposażeniem studyjnym w postaci lamp błyskowych, ich modyfikatorów,
statywów, blend, dyfuzorów, paneli do pochłaniania światła, elementów aranżacji, lustra, stołu do wizażu. Lista sprzętu wchodzącego w
skład wyposażenia Studia jest dostępna na stronie www.newwavestudio.pl.

2.

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać sprzęt wchodzący w skład wyposażenia Studia lub sprzęt dodatkowo wynajęty od
Wynajmującego, zwane dalej łącznie Sprzętem, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony
mu Sprzęt nie uległ uszkodzeniu. W przypadku wątpliwości co do eksploatacji Sprzętu Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zasięgnąć
porady Wynajmującego,

3.

Jeśli Najemca zauważy dysfunkcje Sprzętu, należy niezwłocznie zgłosić je Wynajmującemu.

4.

Sprzęt należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania, należy także zachować czystość cykloramy oraz udostępnionej
przestrzeni w Studio.

5.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę, osób współpracujących z Najemcą
lub osoby trzecie przebywające w Studiu podczas udostępniania Studia i jego wyposażenia.

6.

Zabronione jest:

§ 2.

a) chodzenie po łuku cykloramy,
b) wchodzenie na cykloramę bez ochraniaczy obuwia,
c) ustawianie ciężkich przedmiotów na cykloramie,
d) przebywanie na cykloramie osób innych niż model/ka lub fotograf.
7.

Studio nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem Sprzętu jak też
następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach.

8.

Studio nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia ciała spowodowane wypadkami podczas pracy na terenie Studia i jego obrębie.
§ 3.

1.

Rezerwacji Studia można dokonać:
a) telefonicznie: 577 909 092 lub 791 977 697,
b) e-mailowo: rezerwacje@newwavestudio.pl,
c) za pośrednictwem profilu Studia na portalu społecznościowym Facebook.

2.

Opłaty za najem Studia oraz inne usługi są naliczane wg aktualnego cennika, zwanego dalej Cennikiem, umieszczonego na stronie
www.newwavestudio.pl lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

3.

Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto.

4.

Czas trwania wynajmu Studia i sprzętu liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajmu) do momentu opuszczenia
Studia przez ostatniego uczestnika sesji.

5.

Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z Cennikiem wg najmu godzinowego lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami.

6.

Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.

7.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studia.
§ 4.

1.

Wykorzystanie Studia do celów niezgodnych z prawem lub w sposób powodujący uszkodzenia wnętrz, wyposażenia lub w sposób
utrudniający jego uprzątnięcie jest zabronione.

2.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia Studia w przypadku stwierdzenia powodowania szkód, lub gdy
prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu prawa.

3.

Wszystkie osoby przebywające w Studiu w ramach najmu powinny być pełnoletnie lub być pod opieką opiekuna prawnego.

4.

Za rzeczy pozostawione w Studiu przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.

1.

W Studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu (za wyjątkiem wymogów fotograficznych sesji). Przebywanie
zwierząt w Studiu należy uzgadniać każdorazowo indywidualnie.

2.

Wynajmujący nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez podmioty zewnętrze, jak również za utrudnienia związane z pracami
firm przyległych.

1.

Najemca rezerwując Studio jest w pełni świadomy zasad zawartych w Regulaminie korzystania z New Wave Studio oraz zdaje sobie
sprawę z konsekwencji niewywiązania się z jego postanowień.

§ 5.

§ 6.
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2.

Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

3.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2017 roku.

4.

W przypadku pytań lub wątpliwości zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Wynajmującym pod nr tel. kom. 577 909 092
lub 791 977 697.
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