Aby zůstal ateliér co nejdéle schopen užívání a pronájmu, je zapotřebí dbát určitých pravidel.

1. Udržujte pořádek a čistotu. Veškeré vybavení vracejte na původní místo:
- Ukliďte vybavení a rekvizity.
- Jednotlivá záblesková světla postavte do výchozího postavení na rohy bílého pozadí, tak aby další fotograf
který přijde po Vás měl ateliér připravený.
- Zameťte a vyčistěte bílé vinylové pozadí, pokud bude znečištěno (pomocí hadru, vody a Cifu). Luxování
zajistíme za Vás. Bílé vinylové pozadí nijak neodlepujte od desky a desku nikam nešoupejte.
2. Za pohyb všech osob po ateliéru a přilehlých prostor je vždy odpovědný fotograf, který si ateliér
rezervoval:
- Neodpovídáme za zranění a ztrátu věcí v ateliéru a v přilehlých prostorách.
- Poničení fotovybavení a rekvizit je následně nutné uhradit ve spolupráci s viníkem.
- Hodnota jednoho světla bez nástavců a stativů je cca 8200,-Kč (300W), respektive 12500,-Kč (600W)
3. Běžné opotřebení vybavení a rekvizit je nutné hlásit.
V ceně za pronájem si platíte Vy i fotograf, který jde po Vás 100% stav. Jelikož při střídání mnohdy není
dostatek času, abychom kontrolovali vše, je nutné závady hlásit. Rádi vyměníme prasklou žárovku ve světle
nebo ustřihneme natržené nebo zašpiněné papírové pozadí. Zajišťujeme pro Vás také dostatek čaje, kávy,
cukru, toaletního papíru a mýdla.
4. Pokud Vám dojdou baterie v odpalovači (přijímací jednotce), nevyhazujte je. Jsou nabíjecí a po Vašem
odchodu budou plně nabity. Uložte je do krabičky „Vybité baterie“ a z krabičky „Nabité baterie“ si vezměte
nové.
5. Stativy a světla vzájemně nepromíchávejte. Každé světlo má svůj stativ. Pro větší stabilitu focení
(především u dětí) volte co největší rozkročení jejich nohou.
6. Vytahování látkového černého a především papírových pozadí provádějte svědomitě. Při rychlém a
zbrklém vytahování se pozadí po stránách poškozuje o držáky. Zejména jde o natržení, které se pak běžným
užíváním na zemi může ještě zvětšit. Zároveň se snažte chránit jejich povrch. Tyto pozadí nejdou mýt a musí
se zkracovat.
7. Na pilotní žárovku a výbojku nesahejte holýma rukama. Využijte ochranné rukavice. Mastnota na
povrchu zkracuje životnost žárovky a může dojít nejen k poškození žárovky, ale také k úrazu. Pilotní žárovka
stojí cca 300,-Kč a výbojka cca 2500,-Kč. Pilotka prasknout může. Výbojka by měla mít stejnou životnost jako
světlo (udáno výrobcem).
8. Před odchodem zkontrolujte:
- zavření oken a vypnuté rádio
- vypnutí jednotlivých světel a vypnutí přepěťové ochrany, která zajišťuje napájení světel
- vytažení přepěťové ochrany ze zásuvky !!!
- zkontrolujte, zda na háčku u dveří visí klíč od WC a umyjte po sobě a svých klientech nádobí
- zda po Vás nebo klientovi nezbylo něco v ateliéru nebo v učebně

