REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STUDIA HELIOGRAF (HELIO STUDIO).

1. Właścicielem Studia jest firma Heliograf sp. z o.o z siedzibą w Sokołowie ul.
Sokołowska 11, 05-806 Sokołów.
2. Przedmiotem działalności Studia jest:
a) Udostępnienie sprzętu do rejestracji i obsługi oświetleniowej w celu
opracowywania materiałów audiowizualnych i dźwiękowych w zakresie
działalności artystycznej, komercyjnej i dydaktycznej.
b) Udostępnianie posiadanych urządzeń na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.
3. Studio jest udostępniane w czasie ustalonym indywidualnie z opiekunem Studia
Heliograf. Czas dostępu do Studia i jego udogodnień liczony jest od godziny
potwierdzonej przy rezerwacji i kończy się z chwilą opuszczenia obiektu przez
ostatniego uczestnika sesji Studio.
4. Studio musi być zarezerwowane na co najmniej na 3 dni przed jego zajęciem.
Rezerwację
należy
potwierdzić
z
opiekunem
Studia
poprzez:
angelika@heliograf.pl lub pod nr tel. 691 691 251 (Angelika Rataj). Rezerwacja
Studia jest równoznaczna z obowiązkiem zapłaty za zarezerwowany okres,
niezależnie od tego czy rezerwujący skorzysta ze Studia czy też nie.

5. Heliograf ma prawo uzależnić udostępnienie Studia korzystającemu od dokonania
przedpłaty, wedle uznania Heliograf.
6. Sprzęt i wyposażenie wchodzące w skład wyposażenia Studia należy użytkować
zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. W przypadku jakichkolwiek
wątpliwości dotyczących użytkowania sprzętu należy skonsultować się z
opiekunem Studia.

7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu lub jego niesprawności należy
niezwłocznie zgłosić ten fakt opiekunowi Studia.
8. W przypadku korzystania ze sprzętu oświetleniowego lub kamerowego
udostępnionego przez Heliograf zastosowanie mają Ogólne Warunki Świadczenia
Usług Heliograf (https://heliograf.pl/wypozyczalnia/wspolpraca/).

9. Korzystający ze Studia jest zobowiązany do zachowania czystości i porządku oraz
przepisów BHP i PPOŻ. Korzystający jest zobowiązany pozostawić Studio w stanie
uporządkowanym. W przypadku konieczności wykonania czynności porządkowych
przez Heliograf, korzystający zostanie obciążony poniesionymi przez Heliograf
kosztami sprzątania. Wywóz wysokogabarytowych odpadów należy do
odpowiedzialności korzystającego ze Studia.

10. Heliograf nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osobowe z udziałem
korzystających ze Studia.
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11. Heliograf nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie utrudnienia spowodowane
przez dostawców mediów.

12. Wykorzystywanie Studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
13. W Studio, poza wyznaczonymi strefami, obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

14. Wszystkie osoby, którym zapewnia się dostęp i przebywają w Studio powinny
być pełnoletnie lub posiadają odpowiednią zgodę opiekuna prawnego.
15. Na terenie Studia oraz w budynku, gdzie znajduje się Studio, obowiązuje
całkowity zakaz palenia i picia alkoholu.

16. Budynek oraz Studio podlegają stałemu monitoringowi, a wszelkie zdarzenia są
rejestrowane.
17. W ramach wynajmu Studia nie oferuje się usługi drukowania dokumentów.

Powyższy Regulamin obowiązuje klientów korzystających ze studia (Helio Studio) należącego
do Heliograf Sp. z o.o. ul. Sokołowska 11, 05-806 Sokołów (Heliograf).

