ТЕКСТ ДОГОВОРУ ОПУБЛІКОВАНО БЕЗ РЕКВІЗИТІВ СТОРІН ІЗ МЕТОЮ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ
ДОГОВІР
про надання послуг
м. Київ "___"__________ 20__ г.
Представник GLStudio __________________________________________, далі – Студія з однієї сторони,
т а ____________________________________________________________________________________
(паспортні дані: серія________, номер ______________ , коли виданий_____________, ким виданий
______________________________________________________________________________________),
в подальшому - Замовник, з другої сторони, окремо надалі позначені як Сторона, разом - як Сторони,
уклали цей Договір про наступне:
1. Студія зобов’язується:
1.1. Надати в тимчасове користування протягом заздалегідь обумовленого часу технічно оформлене і
обладнане приміщення(надалі - «Знімальний зал») і заявлене обладнання в належному стані і в
строк, заздалегідь обумовлені в при оформленні попереднього бронювання Замовником;
1.2. Слідкувати за використанням Знімального залу і обладнання за призначенням.
2. Замовник зобов’язується:
2.1. Оплатити зазначені послуги відповідно до розцінок Студії до початку користування Знімальним
залом(перед початком зйомок) і нести всі зобов’язання за шкоду, збитки чи додаткові витрати
Студії, заподіяні ним безпосередньо чи пов’язаними з ним особами;
2.2. Відшкодувати матеріальну шкоду в розмірі повної вартості студійного обладнання у випадку
його пошкодження(студійним обладнанням вважається все майно Студії);
2.3. Дотримуватісь правил техніки безпеки, правил протипожежної безпеки, умов і правил Студії,
що заявлені на сайті Студії www.glstudio.com.ua та визначені нижче:
- початок оренди Знімального залу обраховується з часу бронювання, а не моменту фізичної появи
Замовника в Знімальному залі чи початку зйомки. Запізнення Замовника входить до строку оренди;
- часом закінчення оренди вважається момент, відколи Замовник і пов’ язані з ним особи повністю
звільнили і покинули Знімальний зал;
- якщо Замовник або його супроводжуючі не покинули Знімальний зал вчасно та/або не
звільнили Знімальний зал від своїх речей, майна і реквізиту на момент закінчення наперед
заброньованого часу, Студія має право нарахувати до сплати суму за наступну годину за загальним
тарифом у вигляді санкції за затримку у звільненні Знімального залу;
- у випадку пошкодження студійного фону, Замовник зобов’язаний оплатити повну вартість фону
за кожен пошкоджений чи забруднений погонний метр фону(мінімальна розрахункова одиниця –
1 метр погонний). Розгортання чистого фону рахується за повною його вартістю;
- якщо знімальна група складається більше ніж з 5-ти чоловік, вартість оренди зростає на 50 грн/год,
більше 8-ми чоловік на 100 грн/год;
- відмова від виконання вимог адміністратора Студії може бути підставою для припинення оренди
та розірвання цього Договору з ініціативи Студії.
3. Вартість оренди. Інші умови.
3.1. Вартість оренди Знімального залу становить суму за актуальними тарифами на дату оренди,
визначеними і оприлюдненими на сайті Студії(www.glstudio.com.ua) з визначеною різницею у
вартості оренди у будні та у вихідні, святкові чи неробочі дні.
3.2. У випадку одночасного знаходження в Знімальному залі більше 5-ти чоловік, вартість оренди
зростає на 25% від вартості оренди, більше 8-ми чоловік на 50% від вартості оренди;. В залежності
від обставин, Студія залишає за собою право на донарахування вартості спожитих або необхідних
додаткових послуг(додаткові послуги адміністратора, прибирання та ін.).
3.3. Студії належить виключне право розірвати Договір в односторонньому порядку та припинити
оренду, якщо:
а) Реальна кількість людей, часові рамки або сам захід не відповідає заявленим Замовником при

бронюванні часу оренди;
б) Замовник або пов‘язані з ним особи не дотримуються правил користування Знімальним залом
і обладнанням, не виконують його умов або порушують права і законні інтереси Студії як Сторони
Договору;
3.3.1. Студія залишає за собою виняткове право розірвати Договір або відмовити Замовнику без
пояснення причин, повідомивши Замовника особисто, по телефону або на його електронну
адресу, відшкодувавши невикористаний або наперед оплачений Замовником час бронювання якщо
Замовник чи пов’язані з ним особи не з’являлись у Знімальному залі. У випадку появи в Знімальному
залі - утримавши оплату за фактично використаний час і інші витрати Студії(зокрема, але не
обмежуючись: прибирання, монтаж та демонтаж обладнання, тощо).
3.4. У випадку невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором,
Сторона, яка не виконала або неналежно виконала своє зобов’язання, відшкодовує іншій Стороні
пов’язані з цим додаткові витрати, в тому числі заподіяну шкоду і збитки (включаючи простій і
неодержану вигоду) в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.5. Сума Договору становить сукупність всіх оплат за оренду, але не перевищує 1 млн. грн.
3.6. Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами і діє до його розірвання за
ініціативою однієї з Сторін, за обопільною згодою Сторін, або на умовах, визначених в цьому
Договорі. Після підписання Договору будь-які попередні домовленості, листування, втрачають силу.
3.7. Повідомлення вважатимуться вчиненими належним чином, якщо будуть складені в письмовій
формі і відправлені на електронну адресу однієї з Сторін, зазначену в реквізитах цього Договору,
відправленими в електронному вигляді в мережі Інтернет, одночасно з повідомленням про
надсилання у формі смс на мобільний номер Замовника, або озвучені безпосередньо, якщо
Договором не передбачено інше.
3.8. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по
одному в кожної з Сторін.

Представник GLStudio
_________________________________

Замовник
__________________________________

