Vizslafotózás - Fotózás tájékoztató - Nyílt nap
Szeretettel várunk az általad megjelölt időpontban. Ha bármilyen gondod lenne, hív minket. Telefonszámunk:
+36 30 436 1420
- Fontos, hogy pontosan és felkészülten érkezzetek, mert 15 percenként jönnek a gazdik, szeretnénk, ha minél
több idő legyen a fotózásra, minél több készülhessen. Bármi probléma lenne, jelezd felénk megpróbáljuk
megoldani, de ha nem érsz ide időben, lehet, hogy várnod kell.
- Regisztrációs díj: 1990 Ft.
- Érdemes kicsit korábban érkezni, hogy legyen idő nyugodtan felkészülni, lepakolni.
- Egyszerre csak egy családot fotózunk, regisztrációnként külön hívjuk be a kutyákat, gazdikat! Külön
regisztrálóknak közös képekre nincsen lehetőség az idő rövidsége miatt, kérjük ne élj vissza a lehetőséggel.
- Egy kutyát csak egyszer lehet regisztrálni, illetve egy gazdi csak egyszer regisztrálhat. A plusz
regisztrációkat automatikusan töröljük.
-
A kutyákat szigorúan pórázon kell tartani az épületekben, csak a fotózás idejére lehet levenni a
pórázt, amikor mi szólunk!
- A műterem a VII. emeleten van, több különböző lifttel lehet megközelíteni. Gyalog ne indulj fel, nagyon
magasan vagyunk!
- Most a szürke háttér előtt készülnek képek. Az elkészített képekből ti választhatjátok majd ki azt az
egy képet, amit ajándékba adunk és töltjük fel webes méretben (800 pixel hosszabbik oldalú), jobb alsó
sarokban vízjelesen a honlapunkra, facebook oldalunkra, vagy küldjük el emailben. Az összes képhez
a linket kb. 2-3 munkanapon belül küldjük egy webes albumba feltöltve, ide nézőkép formában töltjük
fel, ezeket a képeket nem tudjátok felhasználni, kinyomtatni, csak a képek kiválasztásához, illetve
emlékbe megfelelőek, mivel ezek kis felbontásúak és nagy vízjelesek lesznek!
- A kutyákért minden esetben a gazdája a felelős! A kutya által okozott károkat a gazdának a kötelessége
megfizetni! Mi mindent megteszünk, hogy elkerüljük az ilyen szituációkat, illetve a baleseteket, kérjük ti is
nagyon figyeljetek a saját és más kutyájára is.
- Kutyák találkozása pórázon nem szerencsés, inkább ne engedjétek közel egymáshoz a kutyákat.
- Kérjük figyeljetek a lifttel, egy érkező liftből másik kutya léphet ki, a lift ajtaja automatikusan csukódik
- A műtermünkbe csak egészséges, ápolt, oltott, chippezett kutya hozható! Tüzelő kutya nem hozható a
műterembe!Ha kiderül, hogy tüzelő kutyával érkeztél a műtermünkbe, akkor 100.000 Ft kártérítés
megfizetésére kötelezünk és a fotózásotokat azonnal felfüggesztjük.
- Oltási könyvet kérjük hozd el.
- Garanciális feltételeket itt találod: www.vizslafotozas.hu/garancialis_feltetelek.pdf
- Az épület és műterem területén kamerás megfigyelőrendszer működik. Az épületben biztonsági őrök
teljesítenek szolgálatot, akiknek az utasításait minden esetben be kell tartani. Az épület teljes területén tilos a
dohányzás!
A rendezvényről film és fotók is készülhetnek. A résztvevők a rendezvényre történő belépésükkel elfogadják,
hogy a rendezvényen, kép és hangfelvétel készülhet róluk, amelynek publikus közzétételéhez hozzájárulnak.
A rendezvényt mindenki saját felelősségére látogatja. A lifteket mindenki csak a saját felelősségére
használhatja. A szervezők fenntartják a jogot a feltételek módosításához.
A szervezők fenntartják a jogot, hogy a fotózást bármikor félbeszakítsák.
Ha már a mostani fotózás képei tetszenek, akkor 9900 Ft/5 képes csomagról tudsz rendelni fotózás után
képeket.
HDR-es résztvevőknek szóló extra garancia érvényesítéséhez a 2018. szeptember 22-i nyílt napra jelentkezz
be és hozd el a 2018-as HDR Wild-on kapott szórólapunkat.
Előkészületek
- Ezt a tájékoztatót olvasd át.
- Gondold át miben jössz/jöttök, hiszen elsősorban kutya-gazdi képeket készítünk az idő rövidsége miatt.
- Ha étel allergiája van a kutyádnak, akkor azt mindenképpen jelezed fotózás előtt és hozzál neki apró
jutalomfalatot.

- Energiasztintjének megfelelően kell lemozgatni a kutyát, hogy ne pörögjenek túlságosan, de ne fáraszd le
túlzottan se, ne tedd ki őt extra, számára nem szokványos igénybevételnek aznap. Például, ha tudod, hogy
kutyasuli után órákat alszik a kutyád, akkor nem érdemes utána hoznod a kutyádat.
- Keféld/fésüld ki a kutyád szőrét, hogy fényesebb legyen és kevesebb szőr maradjon a ruhádon, padlón.
- A bolhanyakörv egyike se szép, a kutyádról vegyed le már a fotózás előtt, hogy ne ezzel menjen el az idő.
- Ha valaha is mutatott agressziót kutya vagy ember felé bármilyen szituációban, akkor azt fotózás előtt
mindenképpen jelezd, ne a baleset után derüljön, hogy igazából történt már hasonló és elkerülhető lett volna.
- A honlapunkat és a facebook oldalunkat mindenképpen nézd meg, hogy mi milyen típusú, stílusú képeket
készítünk.
- Fotózás előtt nézd meg a tükörben, hogy minden tökéletes legyen rajtad
- Csak pozitív energiával érkező gazdikat tudunk fotózni

Térképet itt találsz: www.vizslafotozas.hu/rolunk
Adatvédelem:
● A név és email cím megadására a fotózáshoz szükséges kommunikáció miatt szükséges
● A megadott adatokat kizárólag a a fotózás lebonyolításához és kommunikációjához használjuk azokat
semmilyen körülmények között nem adjuk ki harmadik félnek.
● A megadott email címre, nem küldünk hírlevelet, semmiféle kéretlen tartalmat!
● A fotózás változásairól haladéktalanul értesítünk a megadott elérhetőségeiden
● Az közös gazdis képekből kizárólag az ajándék képet töltjük fel az oldalunkra
● Az adatok kezelője: Göblyös Andrea és Göblyös Péter (2167 Vácduka, Hársfa sor 39.) +36304361420
info@vizslafotozas.hu Az adatok a www.vizslafotozas.hu honlapon tároljuk.
Fotózás feltételek
A képek szerzői jogát a képek készítőjét illeti, azaz a Vizslafotózás csapatát.
Felhasználási jogát az átadott, megvásárolt képnek/képeknek magán felhasználásra megkapom, de
jövedelemszerző, jövedelemfokozásra nem használhatom fel, így üzleti célra se, céges oldalakon,
kiadványokban a képek nem jelenhetnek meg, csakis a Vizslafotózás előzetes, írásos engedélye
alapján.
A fotózáson való részvétellel hozzájárulok, hogy a fotózáson kép és videófelvétel készüljön rólam,
családomról, kísérőimről. A kutyáról készült képeket, illetve a választott ajándék képet a Vizslafotózás
megoszthatja publikusan az honlapján, közösségi oldalain.
A Vizslafotózás csapata nem oszt meg olyan képet, amin felismerhetőek a gazdik, csakis a
hozzájárulásoddal.
A tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem. Tisztában vagyok, hogy a kutyám testi épségéért én
felelek, a kutyám és általam okozott károkért én vállalok felelősséget, a fotók felhasználási feltételeit
tudomásul vettem és erről tájékoztattam kísérőimet is.
⃣ Hozzájárulok, hogy olyan képe is felkerülhessen az ajándék képen kívül a Vizslafotózás honlapjára,
közösségi oldalaira, amin felismerhetőek vagyunk.

