
Орендодавець _________________                                                            Орендар ___________________ 
 

                          Додаток до Договору оренди фотостудії №____ від 

“_____”_____________________20____ року 

 

Правила оренди фотостудії “Счастье” 
     

            Ми працюємо цілодобово і без вихідних. Прийом дзвінків з 09:00 до 18:00 

фотостудія бронюється завчасно тільки online за номерами телефону ви можете задати 

свої питання: +3(093)2458885, +3(067)8460086 або електронною поштою 

studioschastie@gmail.com. Підтвердження броні відправляється на електронну адресу.  

Вартість оренди студії з 09: 00-21: 00  становить 550 грн. (пн-чт).  

Вартість оренди студії 09: 00-21: 00 становить 600 грн. (пт-нд).  

           Якщо Ви бронюєте студію після 21:00-09:00 , то вартість збільшиться на 30% 

за годину.  

            Максимальна кількість осіб в залі - 7 разом із фотографом, якщо команда більше 

Ви оплачуєте додатково 50 грн за людину/за 1 годину. На акційна час в студії, 

додаткова знижка не надається. Знижка постійного клієнта не поширюється на оренду 

суконь або гримерки! Вартість гримерки 100 грн / годину.  

Раніше / пізніше (21: 00-9: 00) бронювання гримерки 200 грн / годину. 

          

ОСНОВНІ ПРАВИЛА 

1. Вхід в студію тільки у змінному взутті, (Ви можете принести її з собою або 

скористатися тапочками або бахілами, які запропонує Вам адміністратор студії). 

Будь ласка, попередьте клієнтів про необхідність змінного взуття.  

2. Вживання їжі, куріння і розпивання алкогольних напоїв, в студії дозволено тільки в 

разі створення сценічного образу моделі (строго за погодженням з 

Адміністрацією), у всіх інших випадках категорично заборонено.  

3. Розбирати і переставляти декор інтер'єру самостійно категорично заборонено, 

тільки за погодженням з адміністратором. Поважайте роботу дизайнера! 

            Зйомка з тваринами здійснюється за погодженням з адміністрацією (і може  

            додатково оплачуватися).  

     4.    Стрибати на ліжку категорично заборонено, за недотримання правил штраф 

500 грн!        

     5.    Зйомка з тваринами обмовляється заздалегідь і за погодженням з адміністратором і   

            оплачується додатково. 

 

Розрахунок часу оренди 

 

           Початком оренди студії вважається заявлений час, який Ви забронювали, а не 

фактичний час початку зйомки. Закінченням оренди студії вважається час, коли орендар 

залишає студію. Збори до закінчення часу повинні початися завчасно за 10 хвилин. По 

закінченню заявленого часу, Ви повинні звільнити студію. У разі, якщо після 

зарезервованого часу студія вільна, Ви можете продовжити час оренди приміщення, 

сплативши додатково плату Орендодавцю, за фактом проведеного в студії часу (мінімум 

за 30 хвилин оренди). При достроковому завершенні зйомки, заброньоване час 

оплачується повністю. Якщо студія зарезервована наступним клієнтом, то Ви зобов'язані 

покинути студію не пізніше орендованого часу. 

          Після закінчення зйомки в орендованому приміщенні повинен бути наведений 

порядок. Весь реквізит повинен бути зданий адміністратору. Сміття, що утворилося під 

час зйомки (зйомка із застосуванням пуху, снігу, сіна, конфетті і т.д.), повинен бути 

прибраний до закінчення терміну оренди знімального павільйону. Не забувайте речі, 

використані Вами для зйомки, щоб не створювати незручність колегам. Починайте 

збиратися заздалегідь!  
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Онлайн бронювання: 

 

- Бронь вважається дійсною тільки після внесення оплати.  

- Якщо обраний період броні «з сьогодні на сьогодні», то час оплати 30 хвилин;  

- Якщо обраний період броні «на найближчі 5 днів», то час оплати 3 години;  

- Якщо обраний період броні «за більш ніж 5 днів», то час оплати 24 години;  

- По закінченню відведеного часу на оплату - бронь знімається автоматично;  

- До оплати розраховується тільки оренда залів (доп. Послуги, обладнання) необхідно 

вказати в заявці;  

- Оплатити дод. послуги, обладнання можна на місці в студії готівкою або карткою;  

- Для обліку персональної знижки, необхідно вказати номер дисконтної картки на формі 

бронювання. 

             З будь-яких питань ви можете зателефонувати за номером +38 093 245 888 5 або 

+38 067 84 600 86. Оплатити оренду студії Ви можете тільки online або завчасно в студії. 

За детальною інформацією звертайтесь до адміністраторів студії.  

 

Відмова від оренди. 

         Якщо Ви відмовляєтесь, або переносите бронь більш ніж за 72 години (3-три доби) 

до заброньованого часу, передоплата за студію Вам повертають на банківську карту. 

Якщо Ви відмовляєтеся від бронювання, переносите час або дату бронювання, скорочуєте 

час оренди менш ніж за 72 години, то студія залишає за собою право утримати 100% 

передплати якщо не знайде заміну на Ваш час. 

 

Правила використання обладнання. 

           Зміна насадок здійснюється строго Адміністратором фотостудії (Орендодавцем або 

уповноваженою особою). За псування і поломку студійного обладнання та аксесуарів 

орендар несе повну матеріальну відповідальність і відшкодовує збитки в розмірі і обсязі, 

ринкової вартості на момент псування. Після закінчення зйомки обладнання в 

обов'язковому порядку перевіряється адміністратором (Орендодавцем). Орендуючи 

фотостудію, Ви погоджуєтесь з правилами оренди. За недотримання правил оренди 

мінімальний штраф 500грн. 

 

 
Орендодавець:                  Орендар: 

 

 

ФОП  Волков Павло Миколайович  

02232,  м. Київ, вул. М.Цвєтаєвої, 10/87, кв.108 

Реєстраційний номер 3168220957 

св-во платника єдиного податку серія А №278253 

Р\р 26002962508621 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 
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