VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
- Fotoateliér je výhradně určen k pořizování fotografických snímků, vyučování
-

fotografických postupů a technik a jiné úzce související aktivity, osobě nebo více
osobám, které si po dobu předem sjednanou objednali pronájem.
Obchodní vztah mezi klientem a provozovatelem Ateliéru PICTURE vzniká na základě
objednávky potvrzené ze strany pronajímatele.

Rezervace
•

•

Termín a čas jednorázového pronájmu se domlouvá telefonicky, přes email
info@fotoatelierpicture.cz, formulář vložen na našich webových stránkách
www.atelierpicture.cz nebo v rámci komunikace na našich sociálních sití (Facebook,
Instagram). Rezervace je možná pouze na celé hodiny.
Potvrzením rezervace výše uvedenou formou klient vyjadřuje souhlas s obchodními
podmínkami a provozním řádem ateliéru.

Cena, platba a storno podmínky
•
•
•

•

•
•
•

Cena za pronájem fotoateliéru je stanovena dle platného ceníku či aktuálně probíhající
akce.
Platba za pronájem se provádí hotově nebo přes bankovní účet, pokud není
s pronajímatelem dohodnuto jinak.
Při pronájmu 1 až 4 hodin je možné rezervaci zrušit zdarma do 48 hodin před začátkem
pronájmu. V případě zrušení rezervace za méně než 48 hodin a více než 24 hodin, před
začátkem pronájmu, je účtován poplatek 50% z celkové ceny pronájmu. Při zrušení
rezervace za méně než 24 hodin před začátkem pronájmu je účtován poplatek 100%
z celkové ceny pronájmu.
Při pronájmu 5 a více hodin může být požadována záloha 100% předem, rezervace není
platná dřív, než bude částka připsána na účet. V případě zrušení, záloha propadá v plné výši
jako úhrada času marně blokovaného fotoateliéru.
V případě nedostavení se, bude nájemce požadovat 100% z celkové ceny pronájmu.
Provozovatel bude čekat na nájemce maximálně 15 minut po začátku rezervace.
Pozdní příchod nájemce není důvodem pro prodlužování původně smluvené rezervace.

Pravidla užívání pronajatých prostor - Atelier Picture
•
•
•

•
•

Všechny osoby v ateliéru jsou povinni se přezouvat, v případě fotografování v botách je
nutné boty očistit či jinak ochránit před ušpiněním pozadí a podlahy.
Papírové pozadí je možné používat bezplatně ve stanovené délce Ateliérem PICTURE.
Výrazné znečištění nebo roztržení je účtováno dle ceníku.
Uživatelé jsou povinni se chovat tak, aby svým jednáním nenarušovali chod celého domu
a nerušili ostatní obyvatele nadměrným hlukem. Zejména je nutné dodržovat večerní klid
po 21:00.
Bez souhlasu provozovatele nesmí být v ateliéru více než 6 osob. Při nedodržení tohoto
limitu může provozovatel osoby vykázat z ateliéru, bez náhrady škody.
Při odchodu musí podnájemce vrátit ateliér v původním stavu vč. uklizených světel,
sotfboxů, pozadí a umytého nádobí. Nájemce musí být připraven k odchodu nejpozději
s koncem času rezervace, tak aby nenarušoval harmonogram provozu ateliéru.
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•
•

•

Užívání pronajatých prostor nájemcem musí být v souladu s provozním řádem, který je
vyvěšen v ateliéru.
Provozovatel je oprávněn do pronajatých prostor kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly
provozního řádu a obchodních podmínek. V případě zjištění porušení obchodních
podmínek nebo provozního řádu, může provozovatel okamžitě vykázat všechny osoby
z ateliéru, bez náhrady škody.
Při obdržení klíčů od ateliéru, zamknout a vhodit klíče do schránky s názvem “PICTURE”

Vstup do ateliéru se zvířaty
•
•
•

Vstup do ateliéru se zvířaty je možný pouze se souhlasem provozovatele.
Vstup se zvířaty je povolen pouze v případě, že mají očištěné tlapky a srst. Na očistění je
nutné si přinést vlastní pomůcky.
Provozovatel si vyhrazuje právo znemožnit vstup do ateliéru v závislosti na velikosti
a disciplíně zvířete.

Odpovědnost za škody
•

•
•
•
•

Při případném poškození či rozbití věci neprodleně tuto skutečnost nahlašte. V případě
nenahlášení se bude skutečnost považovat za hrubé porušení obchodních podmínek
a provozního řádu.
Pokud nájemce zjistí závadu, kterou nezavinil, tak je povinen ji
neprodleně nahlásit, jinak bude závada přičtena nájemci, který si ateliér pronajal.
Při zaviněném poškození, zničení či odcizení vybavení vzniká právo provozovatele na
náhradu škody a to až do výše pořizovací ceny.
Za případné škody způsobené zvířetem nebo dítětem je odpovědná osoba, která si ateliér
pronajala.
Za pohyb všech osob po ateliéru a přilehlých prostor je vždy odpovědná osoba, která si
ateliér pronajala.
Neodpovídáme za zranění a ztrátu věcí v ateliéru a v přilehlých prostorách.

Sankce a pokuty
•
•
•
•
•

•

V případě zjištění znečistění ateliéru (špinavá podlaha, bahno aj.) může být podnájemci
účtován poplatek až do výše 500,- Kč za úklid.
V případě zjištění výrazného znečištění nebo roztržení papírového pozadí bude účtován
poplatek 200,- Kč/metr.
V případě zjištění znečištění vinylové pozadí bude účtován poplatek podle rozsahu
znečištění, až do výše 1.500,- Kč.
Provozovatel má právo při zaviněném poškození, odcizení či zničení technického vybavení
nebo jeho části, uplatnit u nájemce nárok na náhradu škody a to až do výše pořizovací ceny.
V případě nedodržení konce rezervovaného času a přesahu více než 5 minut, bude
účtovaná pokuta za další započatou hodinu. V případě dalšího navazující rezervace, bude
nájemce donucen opustit ateliér bez náhrady škody.
V případě poškození, odpojení nebo zastínění kamerového systému může být udělena
pokuta až do výše 10.000,- Kč.
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Zakázané činnosti
•

•
•

•
•

•

Pronajímatel nájemci výslovně zakazuje používání pronajatých prostor k pořizování
pornografických materiálů, materiálů hanobících rasu, národ, etnickou nebo jinou skupinu,
příp. jiných materiálů, jejichž pořizování se příčí právním předpisům České republiky.
V ateliéru, na chodbách a v přilehlých prostorech domu platí přísný zákaz kouření.
Nájemce není oprávněn vynášet jakékoli věci nacházející se v pronajatých prostorách mimo
tyto prostory. Nájemce bere na vědomí, že porušením tohoto zákazu může naplnit
skutkovou podstatu trestné činu krádeže ve smyslu ustanovení § 205 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník nebo neoprávněné užívání cizí věci ve smyslu ustanovení § 207 zákona
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Zákaz vstupu se zvířaty bez předchozího souhlasu provozovatele.
Přísný zákaz používání vlastních externích zdrojů (baterie, žárovky, odpalovače) s vybavení
fotoateliéru. Pokud uživatel chce použít vlastní vybavení, musí se předem dohodnout
s pronajímatelem. V případě zjištění poškození vybavení fotoateliéru vlastním externím
zdrojem je nájemce povinen uhradit vzniklé škody.
Přísný zákaz jakékoliv manipulace s kamerovým systémem.

Ostatní ujednání
•

•

Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronajaté prostory k užívání třetím
osobám. Nájemci tedy po skončení užívání pronajatých prostor nevzniká žádné právo
k pronajatým prostorám, vybavení, rekvizitám, atd., jež jsou ve vlastnictví pronajímatele.
Pokud se nájemce rozhodne pro užívání vybavení a rekvizit umístěných v pronajatých
prostorách, činí tak na vlastní nebezpečí a je oprávněn užívat je pouze k běžným účelům.
Provozovatel si vyhrazuje právo zákazu vstupu do ateliéru při hrubém nebo opakovaném
porušení obchodních podmínek a provozního řádu.

Obchodní podmínky platné od 12.12.2018.
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