مقرراتاستودیوفردا
همکار محترم ؛ رسما و قانونا بعد از پرداخت هزینۀ
آفیش موارد ذیل را متقبل خواهید شد
 نکشیدن سیگار و رعایت حجاب و شئونات اسالمی در کل مجموعه استودیو الزامی است و در
غیر این صورت از ادامه حضور و فعالیت گروه جلوگیری میشود.

 هر گونه فعالیت در مکان استودیو در چهارچوب قوانین و مقررات رسانهای
کشور امکان پذیر میباشد و در صورت مشاهده هر گونه نقض مقررات مربوط یا ضبط برنامهی
غیر مجاز استودیو میتواند یک طرفه آفیش را لغو نموده و برابر آفیش یک روز مطالبه ضرر
و زیان نماید.
 سرپرست گروه در زمان ورود به استودیو جهت ضمانت بایستی کارت ملی معتبر را تحویل
استودیو نمایید که پس از تسویه حساب کامل به ایشان عودت میشود.
 به صورت روتین دو دیوار و بخشی از کف استودیو به رنگ سبز و دو دیوار و بخش دیگری از
کف استودیو به رنگ سفید می باشد اما با عنایت به تردد مرتب گروه ها  ،کف استودیو معموال پا
خورده محسوب می شود که در صورت تمایل پروژه ها  ،استودیو پس از دریافت هزینه های
رنگ ودستمزد نقاش می تواند نسبت به ترمیم رنگ ها اقدام نماید.
 برای رفاه حال همسایگان استودیو امکان تخلیه دکور پس از ساعت  24وجود ندارد.
 در صورت قطع برق از سوی اداره برق و یا نقص فنی استودیو به همان میزان ،ساعت اضافی
در اختیار گروه قرار خواهد گرفت.
 گروه موظف به حفظ و نگهداری امکانات موجود در استودیو بر طبق اصول فنی و استاندارد
مربوطه میباشد .و در حین کار هر گونه خسارت وارده به تجهیزات و یا اقالم مصرفی نظیر
المپ و  ...عمدی و سهوی ،توسط سرپرست گروه بالفاصله تامین و پرداخت میگردد
 گروه موظف است بالفاصله پس از پایان کار ،دکورهای خود را از استودیو خارج کند در غیر
این صورت به ازای ساعات اشغال استودیو هزینه انبارداری بایستی پرداخت شود .

 رعایت کامل نظافت استودیو پس از خروج کامل دکور و اکساسوار صحنه به عهده گروه است.
 در صورت وقوع حوادث غیر مترقبه هیچگونه خسارتی در مورد به تعویق افتادن کار متوجه
استودیو نخواهد بود.
 در صورتیکه گروه سه روز قبل از زمان آفیش شده همکاری خود را لغو نماید  %25مبلغ
پرداختی وصول و مابقی مسترد می شود .در صورتیکه دو روز قبل از زمان آفیش همکاری
را لغو کند  %50مبلغ و در صورتیکه یک روز قبل از زمان آفیش همکاری را لغو کند کل
مبلغ وصول میگردد و مبلغی مسترد نمی شود.
 در صورتی که پس مانده های صحنه و دکور گروه در محل استودیو و یا جلوی درب استودیو
باقی بماند کلیه هزینه های انتقال آنها از محل به عهده گروه میباشد.
 درصورت تغییر و یا خسارت به رنگ کف و دیوار استودیو ،خسارت مربوطه بر عهده گروه
میباشد.
 تنها نصب دکور در داخل استودیو مجاز است؛ بنابراین هرگونه برش کاری سازه ها و مواد اولیه
چوبی یا آهنی امکان پذیر نیست و درصورت مشاهده از ادامه کار جلوگیری میشود.
 سرپرست گروه صالحیت گروه خود را برای استفاده از امکانات و تجهیزات استودیو اعالم میکند
و در صورت وقوع حادثه که ناشی از بیاحتیاطی یا بی تجربگی وی باشد مسئولیت کامل بر
عهده خود وی است و استودیو هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارات مالی و جانی بر عهده
ندارد.
 سرپرست گروه موظف است کلیۀ عوامل و کارکنان خود را که به هر نحو در روزهای آفیش در
استودیو حضور دارند ،بیمه نماید .در صورت بروز هر گونه حادثه هیچ گونه خسارتی متوجه
استودیو نخواهد بود.
 آفیش روزانه

شما تحت هر شرایطی از  8صبح تا 8

شب در نظر گرفته شده و محاسبه

می شود و بعد از ساعت  8بعد ازظهر نیز هزینه اضافه حضور دریافت خواهد شد .

 از لحظه ورود اولین فرد از گروه شما به استودیو آفیش شما آغاز و با خروج
آخرین نفر آفیش شما پایان می پذیرد و کلیه هزینه ها بر اساس این ورود و خروج محاسبه
خواهد شد .
 تحت هیچ شرایطی افیش روزانه به افیش ساعتی تغییر نخواهد کرد .
با تشکر
مدیریت استودیو

