
Regulamin

§1
1. Zarządzającym studiem fotograficznym „Jasminum Studio” jest firma FX Damian Karkoszka. W niniejszym 
Regulaminie dalej określana jako Studio;
2. Podmiot korzystający ze studia fotograficznego w niniejszym regulaminie nazywany jest Użytkownikiem;
3. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019, Studio ma prawo do zmian w Regulaminie i obowiązek 
poinformowania o tym Użytkownika.

§2
1. Studio świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym 
studyjne lampy błyskowe, modyfikatory światła oraz tła fotograficzne;
2. Sprzęt fotograficzny (aparaty, obiektywy itp.) nie wchodzi w zakres podstawowego wyposażenia studia. 
Sprzęt ten może zostać wynajęty na życzenie Użytkownika, po uzyskaniu zgody Studio. Studio ma prawo 
odmówić wynajęcia sprzętu fotograficznego.

§3
1. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami 
bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Użytkownika oraz osób 
trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci);
2. Wynajem Studio możliwy jest tylko po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego zaakceptowaniu i 
podpisaniu; 
3. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem 
użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez 
Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, fotografowie, wizażyści, 
asystenci). Wysokość ewentualnych szkód wycenia się na podstawie cennika sprzętu studyjnego na stronie 
fripers.pl, za wartość żarówki modelującej uznaje się 30 zł a żarówki błyskowej 200 zł. 
4. Wykorzystanie studio do celów niezgodnych z prawem jest zabronione. 
5. Studio zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego 
wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu polskiego prawa;
6. Jednostką rozliczeniową jest 30 minut;
7. Obowiązujący cennik wynajmu Studia zamieszczony jest na stronie internetowej: 
www.jasminumstudio.pl;

§4.
1. Studio zastrzega sobie możliwość pobierania przedpłaty za wynajem, będącej potwierdzeniem rezerwacji 
terminu wynajmu Studia;
2. Użytkownik może zrezygnować z rezerwacji. Jeśli poinformuje w rozmowie telefonicznej lub przez e-mail 
Studio (kontakt@jasminumstudio.pl) o chęci rezygnacji do 48 godzin przed godziną umówionego terminu 
wynajęcia, rezerwacja jest anulowana bez konsekwencji, sytuacja ta dotyczy zarówno nowych klientów jak i
tych posiadających karnet. W przypadku rezygnacji na mniej niż 48 godzin a więcej niż 24 godziny 
odejmowane od karnetu jest 50% czasu planowanego wynajmu lub 50% kosztu wynajętego czasu. W 
przypadku rezygnacji poniżej 24 godzin do czasu wynajęcia studio opłata/godziny w karnecie nie są 
zwracane;
3. Ważność karnetu obowiązuje od terminu rezerwacji studio, nie później jednak niż 30 dni od jego 
opłacenia.

Ja, niżej podpisany ____________________________, zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję. 
Wyrazem tego jest mój podpis złożony poniżej.

Telefon kontaktowy: ____________________

___________________
Data i podpis Użytkownika


