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Regulamin wynajmu sprzętu fotograficznego Warsztatów Kultury w Lublinie 

 

§ 1. 

1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym sprzętem fotograficznym są Warsztaty Kultury 

w Lublinie, ul. Grodzka 5a 20-112 Lublin, NIP PL7123274371, w niniejszym Regulaminie 

określanym jako „Wynajmujący”. 

2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu sprzętu określane 

są mianem „Najemcy”. 

3. Listę sprzętu fotograficznego podlegającego wynajmowi określa załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

 

§ 2. 

1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu sprzętu fotograficznego Warsztatów Kultury 

w Lublinie, obejmującego: tła fotograficzne, studyjne lampy błyskowe oraz modyfikatory 

światła. 

2. Inny sprzęt fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) oraz meble nie wchodzą w zakres 

wynajmu. 

3. Sprzętu wchodzącego w zakres wynajmu należy używać zgodnie z zaleceniami producenta. 

W przypadku wątpliwości co do jego eksploatacji, należy niezwłocznie zasięgnąć porady 

Wynajmującego. 

4. Jeśli Najemca zauważy dysfunkcje sprzętu, winien niezwłocznie zgłosić je Wynajmującemu. 

 

§ 3. 

1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Najemca 

zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Wynajmującemu wszelkie usterki i dysfunkcje sprzętu. 

2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem 

i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać o to, by powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu 

z winy Najemcy oraz osób trzecich użytkujących sprzęt. 

3. Sprzęt oświetleniowy oraz pozostałe wyposażenie należy zwrócić w takim stanie, jak przed 

rozpoczęciem użytkowania. Wynajmowany sprzęt będzie przekazywany i odbierany na 

podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. 

4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez 

Najemcę lub osoby trzecie użytkujące sprzęt. 

5. Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie Najemcy lub osób z nim 

współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu, jak też następstwa 

nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach. 

 

§ 4. 

1. Opłaty za wynajem sprzętu fotograficznego są naliczane wg aktualnego Cennika, 

stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto. 

3. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina zegarowa użytkowania sprzętu. 
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4. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia) tła 

fotograficznego zgodnie z Cennikiem. W przypadku pozostałego wynajmowanego sprzętu za 

ewentualne szkody wynikłe z niewłaściwego ich użytkowania Najemca ponosi 

odpowiedzialność materialną w wysokości cen katalogowych nowych urządzeń, które uległy 

zniszczeniu lub kradzieży. 

5. Sprzęt mogą wynająć osoby niepełnoletnie pod opieką prawnego opiekuna. W takim 

przypadku opiekun prawny bierze pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone 

przez Najmującego. 

6. Za wynajem wystawiane są faktury VAT. 

 

§ 5. 

1. Rezerwacji sprzętu można dokonać: 

a) telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00: 81 533 08 18 

b) e-mailowo: e.orzeszko@warsztatykultury.pl 

2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą telefoniczną lub mailową. 

3. Czas trwania wynajmu sprzętu fotograficznego liczony jest od godziny potwierdzonej 

rezerwacją (umowa wynajęcia) do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu. 

4. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego 

telefonicznie lub mailowo w jak najwcześniejszym terminie. 

 

§ 6. 

1. Wykorzystanie sprzętu do celów niezgodnych z prawem jest zabronione. 

2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia sprzętu w przypadku, gdy 

prowadzone z jego wykorzystaniem działania związane byłyby z treściami uznanymi za 

zakazane w obliczu polskiego prawa. 

 

§ 7. 

Najemca rezerwując sprzęt jest w pełni świadomy zasad zawartych w “Regulaminie wynajmu 

sprzętu fotograficznego Warsztatów Kultury w Lublinie” oraz zdaje sobie sprawę 

z konsekwencji niewywiązania się z jego postanowień. 

 

§ 8. 

1. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.04.2018 roku. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

Lista sprzętu fotograficznego Warsztatów Kultury w Lublinie, 

 podlegającego wynajmowi 
 

Lp. Lista przekazanego sprzętu Ilość Podpis Wynajmującego 

1. Tła fotograficzne kartonowe 2,72x10 m 

(białe, czarne, niebieskie, zielone) 

  

2. Lampa studyjna błyskowa SPARK 300   

3. System zdalnego sterowania lampami 

błyskowymi DC 2.4A FSK 2.4G 

  

4. Parasolka biała rozpraszająca, średnica 

100 cm 

  

5. Parasolka odbijająca (srebrna/złota)   

6. Softbox kwadrat, grid do studyjnej lampy 

błyskowej 

  

7. Softbox octa, grid do studyjnej lampy 

błyskowej 

  

8. Blenda owalna o szerokości około 90 cm   
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

Cennik wynajmu sprzętu fotograficznego Warsztatów Kultury w Lublinie 

Wynajem sprzętu fotograficznego Warsztatów Kultury w Lublinie jest możliwy w dni robocze 

oraz w weekendy. Godziny wynajmu są ustalane indywidualne. 

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto. 

 

 Stawki za wynajem sprzętu:  

 

 do 3 godzin: 30 zł brutto/godzinę 

 każda kolejna rozpoczęta godzina: 25 zł brutto/godzinę 

 

Minimalna ilość godzin wynajmu: 1 

Stawki godzinowe naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę wynajmu. 

 

 Pobrudzenie lub uszkodzenie tła kartonowego*: 35 zł brutto/metr bieżący 

(*oznacza zabrudzenie, zadeptanie, naderwanie, przedziurawienie, zagięcie mierzone od 

początku lub końca do zabrudzenia/uszkodzenia) 


