ZÁMEK SLAVKOV- AUSTERLITZ, příspěvková organizace
SMLOUVA A PODMÍNKY FOTOGRAFOVÁNÍ SVATEB NA ZÁMKU
Jméno a příjmení a číslo OP:
Bydliště:
Telefon a email:

Termín:
Hodina:

1. Fotografování novomanželů v interiérech zámku je možné objednat přímo na Zámku
Slavkov - Austerlitz před uskutečněním vlastního fotografování v kancelářích zámku programové oddělení (levé křídlo, II. patro).

a) Poplatek je nutné uhradit před uskutečněním vlastního fotografování.
b) Poplatek se vrací jen v případě, že k odřeknutí fotografování dojde ze závažných
důvodů nejpozději 24 hodin před vymezeným časem fotografování.

c) Potvrzením o úhradě poplatku se svatebčané prokáží v den fotografování
pracovníkovi zámku, který je bude doprovázet (trasa Historické sály). Úhradou
poplatku si svatebčané rezervují datum a hodinu, ve které jim zámek garantuje
poskytnutí dohodnuté služby, a to po dobu maximálně jedné hodiny po vstupu do
objektu.

d) Z kapacitně personálních důvodů je fotografování smluvně vázáno na dohodnutý

čas. Pokud se svatebčané nedostaví ve vymezenou hodinu, jejich nárok na
fotografování propadá, a to bez možnosti vrácení uhrazeného poplatku.

2. V souvislosti s aktivitami zámku může dojít k omezení vstupu do některých místností
v trase „Historické sály“ z fotografování. (konání svatebních obřadů, pronájmy,
koncerty apod.)
3. Doba fotografování v interiérech zámku nesmí přesáhnout jednu hodinu.
4. Zájemci o fotografování v interiéru zámku musí mít vlastního fotografa.
5. Do expozice může vstoupit maximálně 8 osob. Vstup se uskutečňuje výhradně
v doprovodu pověřeného pracovníka zámku.
6. Zakazuje se přemisťovat zámecký mobiliář, využívat k sezení vystavené exponáty
(židle a křesla), dotýkat se vystavených předmětů, poškozovat parkety, malby
a interiéry jakýmkoliv způsobem. V případě poškození mobiliářů a interiérů zámku je
nájemce povinen uhradit správě zámku náklady na odstranění vzniklé škody.
7. Svatebčané se zavazují respektovat pokyny pověřené osoby z personálu Zámku
Slavkov - Austerlitz, která zajišťuje jejich doprovod.
8. V celém interiéru zámku platí zákaz kouření, konzumace jídla, alkoholu a vodění psů
či jiných zvířat.
9. Do zámeckého parku a nádvoří platí přísný zákaz vjezdu pro motorová vozidla.
Fotografování v zámeckém parku je volné. Mohou však nastat okolnosti, které vedou
k částečnému či úplnému uzavření zámeckého parku (pronájem, konání akce atd.) a
objednavatel tak nebude mít do zámeckého parku přístup. Přístup do zámeckého
parku si objednavatel nemůže nárokovat ani vymáhat náhrady a to ani v případě, že
informace o uzavření zámeckého parku bude zveřejněna až po uzavření závazné
objednávky svatebního obřadu.
10. Objednatel stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s Podmínkami fotografování na
Zámku Slavkov – Austerlitz, p.o. s nimi souhlasí a budou je plně respektovat.
Úhrada ve výši ................... Kč (cena dle aktuálního ceníku, v případě neuvedení
bude vypočtena pracovníkem zámku) bude zaplacena převodem na bú. č.:
4631731/0100, do zprávy pro příjemce se uvede „jméno objednatele a datum
obřadu“ pod VS 19
Ve Slavkově u Brna dne
…………………………………………..
podpis zájemce o fotografování
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………………………………………
Mgr. Eva Oubělická, DiS.
ředitelka ZS-A

