Reserves
S'ha de llogar l'estudi amb una antelació de 48 hores mínim, a la pàgina web trobaràs un full de calendari
i podràs escollir el dia si no està ja ocupat per un altre soci.
Per fer efectiva la reserva has d'abonar el 50% de l'import total del pressupost, inclogui el que inclogui
(lloguer de la sala, de fons, de flaixos o un altre material etc.) Aquest abonament es realitzarà el primer
divendres hàbil al nostre local i la resta el mateix dia abans de començar la sessió. El 50% restant es
realitzarà al començar la sessió. La contractació del lloguer del plató comporta la signatura d'un contracte
d'arrendament.

Cancel·lacions
Si per qualsevol motiu has de cancel·lar la reserva has de fer un preavís formal amb 48 hores. L’import et
quedarà per a un altre dia que el vulguis llogar.
Si desitges cancel·lar amb menys de 48 hores d'antelació, el dipòsit no serà retornat.

Horaris
L'horari serà de 10 a 13h. o de 16h. a 19h. La jornada completa de lloguer és de 10h a 19h.

Responsabilitat
Associació Fotogràfica Parets, NO ES FA RESPONSABLE dels objectes dipositats a les instal·lacions de
l'Estudi durant el període de lloguer.
L'arrendatari no podrà utilitzar l'estudi amb altres fins que no siguin els estipulats en el contracte
d'arrendament.
Així mateix, l'arrendatari es fa responsable de qualsevol dany o sostracció del material i del cost de la
reparació o reemplaçament integral de les infraestructures proporcionades per l'Associació
L'Estudi es lliurarà en perfecte estat d'ús i neteja, s’ haurà de retornar en les mateixes condicions.
Queda prohibit rellogar l’estudi i el material a terceres persones, sense el consentiment per escrit de
l’Associació.
En cas d’avaria d’algun dels equips, s’ha de comunicar immediatament a un responsable de l'Associació.
L’Associació no es fa responsable de l’ús que el interessat faci de les fotografies realitzades a l’estudi o
recinte, ni dels danys morals o de qualsevol mena, que la seva difusió puguin ocasionar.
L’Associació no es fa responsable de qualsevol tipus d’accident, trencament o avaria que l’equip de
l’interessat pugui patir.
En cas d’incompliment de la normativa, el soci serà sancionat amb la inhabilitació total per tornar a fer us
de les instal·lacions en primer terme o amb d’altres mesures que la Junta consideri en aplicació dels
Estatuts vigents. Si fos necessari contractar un servei de neteja extra i/o recollida de decorat o utilleria, els
costos els cobrirà l'arrendatari.

L'Estudi consta de les següents característiques
•

Superfície de 60 m2

•

Dos Flaixos Elinchrom Ranger D-Lite RX4 de 400 W i 200w. asimètrics

•

Dos Flaixos compactes Speedlite 4M 560II + 2 Speedlites Triger

•

Disparador a distància per ràdio Integrat en tots els Flaixos amb control remot

•

Dos cables sincro de 5 m

•

Quatre peus d'estudi de 88-235 cm

•

Dos reflectors brillants de 90º

•

Un snoot

•

Joc d'aletes

•

Nius d'abella

•

Joc de Paraigües PORTALITE plata i blanc de 85 cm

•

1 Finestres PORTALITE quadrades de 65 cm

•

Sistema de suport per a fons

•

Fotòmetre Sekonic Flashmate L-308S

•

Petit material d’”atrezzo”

•

Lavabo

El cost serà de:
10 € per lloguer de la sala, més 10 € si s'utilitzen els fons i més 10 € si s'utilitzen els flaixos i el material
electrònic. Es pot llogar únicament pel concepte que es desitgi.

