ZASADY WSPÓŁPRACY przy wypożyczenia non-profitowych / niskobudżetowych obsługiwane
PN-PT 9-13 w innym przedziale czasowym wypożyczenia będą standardowo rozliczane
”Film przypomina operację militarną: wszystko musi być na czas”

1.

KALKULACJA PN-PT

9-13

robicie FOTOdokumentację / zwiad – co byście chcieli wypożyczyć
na podstawie zdjęć wyliczamy koszt wypożyczenia i kaucję
dogadujemy warunki: czy LOGO czy podpisy itp. – wyliczamy rzeczywisty koszt wypożyczenia (poziom
rabatowania zależy od bazowej kwoty wypożyczenia i rodzaju „podziękowań”)

2.

WYPOŻYCZENIE PN-PT

9-13

Pobieracie – zawijacie – pakujecie rekwizyty
Zostawiacie kaucję GOTÓWKA
Robicie projekt / sztukę, to co tam potrzebujecie – to czas dla Was na wykorzystanie rekwizytów wedle
uznania

3.

ZWROT PN-PT

9-13

Czas wypożyczenia max. 7 dni od momentu wypożyczenia, przekroczenie terminu wiąże się z
dodatkowymi opłatami.
Rekwizyty oddajecie zabezpieczone (np. stretch / folia) w przeciwnym razie koszt wypożyczenia
wzrasta o 30%
Otrzymujecie zwrot kaucji pomniejszony o koszt wynajmy i wartość depozytu

4.

ROZLICZENIE PROJEKTU PN-PT 9-13
Na postrodukcję max.ROK od momentu zwrotu rekwizytów/pozostawienia depozytu (po upływie tego
terminu depozyt przepada)

Przyjeżdżacie z gotowym Dziełem (podpisy/LOGO), odzyskujecie depozyt
Koszt
wypożyczenie instytucjonalne i charytatywne – koszt wypożyczenia 0zł – to nie jest sztywna reguła
wypożyczenia do teledysków, produkcji niskobudżetowych, prac zaliczeniowych – do odzyskania depozytu
niezbędne będzie dzieło z LOGO w tyłówce (w przypadku samych podziękowań możecie liczyć na 20% zniżkę od
kwoty bazowej)
wypożyczenia do 500PLN – kwota do zapłaty 10% wartości wypożyczenia – depozyt 200PLN
wypożyczenia powyżej 500 do 1000PLN – kwota do zapłaty 50% wartości wypożyczenia – depozyt 1000PLN
wypożyczenia powyżej 1000PLN – warunki uzgadniamy indywidualnie
Definicje
- kaucja = 5x koszt wypożyczenia (minimalna wartość 200 PLN), równowartość wypożyczanych rekwizytów
(gotówkowa PLN) uiszczana w momencie pobierania rekwizytów – kwota wyliczona na podstawie listy
rekwizytów przedstawionej do wcześniejszej wyceny
- rozliczenie kaucji = zwrot rekwizytów
- depozyt = uzależniony od wielkości wypożyczenia, jest częścią kaucji, pozostaje u nas od momentu zwrotu
rekwizytów, do czasu przedstawienia Dzieła
- pisemny załącznik do wypożyczenia rekwizytów (wzór na stronie) – wszystko to odręcznie podpisane
- we własnym zakresie materiały do pakowania (pudła / kontenery / stretch) = odpowiadacie za wypożyczone
rekwizyty, przy wypożyczeniu i zwrocie rekwizyty powinny być zabezpieczone w sposób zapewniający im
bezpieczeństwo w transporcie

