
       

 

Podmínky realizace pronájmů inventáře rekvizit, kostýmů, vlásenek 

Pro informace o podmínkách realizace pronájmů inventáře kostýmů, vlásenek, rekvizit, o doprovodných službách a servisech, 

objednání kostýmního servisu, zasílání poptávek a objednávek: fundus@barrandov.cz 

 (lhůta pro odpovědi na e-mailové dotazy je max. do 3 pracovních dnů, pokud není z provozních důvodů stanoveno na webu jinak) 

OTEVÍRACÍ DOBA 

pondělí až pátek  

7:00 – 12:00 a 13:00 - 15:00 

Rezervace je možná pouze na základě osobního výběru zákazníkem nebo po předchozím objednání kostýmního, maskérského nebo 

rekvizitního servisu. 

 Zdarma - týden před požadovaným termínem zápůjčky, na základě písemné objednávky a přiděleného čísla zakázky. 

 Zpoplatněná (možná pouze u rezervace kostýmů, bot a vlásenek ) - více než týden před požadovaným termínem zápůjčky, 

pouze po předchozí dohodě na obchodním oddělení a úhradě kauce nebo rezervačního poplatku. V případě zrušení nebo 

nevyzvednutí závazné rezervace je účtována sankce podle ceníku – odečte se z kauce. 

Rekvizity- nábytek, drobné rekvizity, elektrorekvizity, látky a koberce- 10% denní sazby.  

CENA A KAUCE  

 Doporučujeme při rezervaci požádat o kalkulaci ceny a kauce za vybrané položky. Platba je možná v hotovosti nebo při 

větším objemu zapůjčeného inventáře na účet pronajímatele. A to dříve, než si zákazník rezervovaný inventář převezme.  

 Podmínkou pro zapůjčení inventáře je složení vratné zálohy (depozitu), pokud není řešeno jinak smluvně.  

 Při realizaci bankovního převodu je nutné počítat s časovou rezervou tří pracovních dnů.  

 Všechny výjimky realizace zápůjček jsou platné pouze na základě předchozí písemné dohody mezi pronajímatelem a 

nájemcem. To platí i v případě dlouhodobých pronájmů. 

 Ceny stanovené v ceníku jsou účtovány za 1 kalendářní den, pokud není uvedeno jinak. Doba pronájmu zahrnuje každý 

započatý kalendářní den, včetně dne vyzvednutí a dne vrácení. Při zápůjčkách neprofesionálům je k dennímu půjčovnému 

připočtena položka kostýmního servisu a náklady na čištění. 

 Kauce je vrácena v případě, že zákazník vrátí zapůjčený inventář bez poškození a ztrát, snižuje se o případné doprovodné 

náklady (čistírna, kostýmní servis apod.) 

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

 Zákazník, případně jím předem písemně pověřená osoba, je povinen být osobně přítomen u výdeje a návratu inventáře, 

prokázat se platným osobním dokladem a svým podpisem potvrdit doklady, které uvádějí stav zapůjčených nebo vrácených 

položek.  Na dodatečné reklamace nebude brán zřetel.  

 Zákazník je povinen vracet inventář ve stavu, v jakém ho přijal, předem zkompletovat jednotlivé součásti kostýmů, spárovat 

obuv, rozbalit koberce ke kontrole apod. V případě, že prováděl úpravy, které nebyly předem dohodnuty písemnou formou 

se zástupcem pronajímatele, pak je povinen uvést inventář odborným způsobem do původního stavu. Pokud nedostojí této 

povinnosti, je pronajímatel oprávněn účtovat náklady s tím vzniklé. Pokud při úpravách inventáře dojde k jeho nenávratné 

změně stavu a znehodnocení je povinen zákazník uhradit náhradu v plné výši.  

 Zákazník je povinen splnit požadavky, které zajišťují ochranu pronajímaného inventáře - (např. zvláštní podmínky převozu 

kostýmů nebo rekvizit, instalace, deinstalace, dohled na inventář pověřenými pracovníky fundusu, mimořádné bezpečnostní 

zajištění, zvláštní pojištění inventáře). 
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Podmínky realizace zakázek krejčovské a modistické dílny 

Pro informace o podmínkách realizace, zasílání poptávek a objednávek: fundus@barrandov.cz, 

(lhůta pro odpovědi na e-mailové dotazy je max. do 3 pracovních dnů, pokud není z provozních důvodů stanoveno na webu jinak) 

OTEVÍRACÍ DOBA 

pondělí až pátek  

7:15 – 12:00 a 12:45 - 15:00 

CENA A REALIZACE OBJEDNÁVKY 

 Výrobu kostýmů je nutné plánovat s předstihem několika týdnů až měsíců. 

 Cena je závislá na druhu a kvalitě zvoleného materiálu, spotřebě materiálu (vrchní materiál, pomocný materiál a 

krejčovská příprava), množství zdobení, použití ručního šití a celkové náročnosti zhotovení. 

 Kostým na míru je zhotovován klasickou krejčovinou a nezbytné jsou minimálně dvě krejčovské zkoušky, které 

proběhnou přímo v kostýmním fundusu Barrandov Studia. 

 K přesné kalkulaci je nutné předložit specifika vlastní představy o kostýmu (postačí obrázky, fotografie, popis vlastní 

představy). 

 Časová náročnost výroby a vlastní realizace zakázky je ovlivněna náročností zpracování kostýmu a vytížeností krejčovské 

a modistické dílny. 

 Je nutné složit zálohu předem. Výše zálohy závisí na konkrétní zakázce. 
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Podmínky realizace prohlídek  

Pro informace, rezervace a dotazy: prohlidky@barrandov.cz  

(lhůta pro odpovědi na emailové dotazy je max. do 3 pracovních dnů, pokud není z provozních důvodů stanoveno na webu jinak) 

FILMPOINT - PROHLÍDKY EXPOZICE  

 Stálá expozice - Z historie Barrandov Studia - mapuje historii i současnost Barrandov Studia prostřednictvím kostýmů, 

rekvizit a dalších kuriozit z legendárních barrandovských projektů. Nechybí kostýmy z pohádky Tři oříšky pro Popelku, 

oscarového Amadea nebo auto ze sci-fi seriálu Návštěvníci. Dále stálá expozice umožňuje nahlédnout do tajů dílny, kde 

vznikají filmové dekorace. 

 Fotokoutek - pro návštěvníky je připraven výběr z klobouků a oděvních doplňků, ve kterých se mohou na památku 

vyfotografovat vlastním fotoaparátem. 

 

        Otevírací doba: 

Pro veřejnost  

Sobota - neděle 

10:00 - 16:00 

 

Pro skupiny (10 a více osob)  

Pouze na objednávku 

Pondělí - pátek 

10:00 - 16:00 

 

Kde nás najdete: 

Výstavní prostor Filmpoint se nachází přímo v hlavní budově Barrandov Studia na Kříženeckého nám. 322/5, 152 00 Praha 5. 

Vstup do Filmpointu je přímo pod neonem BARRANDOV STUDIO, ve středu budovy. Nejbližší zastávka MHD se jmenuje 

„Filmové ateliéry“ a staví tam autobusy č. 105 a 230. 

Cena viz ceník prohlídek 

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY BARRANDOV STUDIA- VEŘEJNOST A ŠKOLY 

  

 Na komentované prohlídky Barrandov Studia je vždy nutná rezervace předem. 

 Prohlídku je nutné plánovat minimálně 3 týdny předem.  

 Prohlídku je možné realizovat v pracovní dny, od pondělí do pátku se začátkem mezi 9:00 - 11:00 a 12:45 - 14:00 hod.  

 Maximální velikost skupiny je z provozních důvodů 25 osob (včetně doprovodu). V případě většího zájmu jsme schopni 

návštěvníky rozdělit na dvě menší skupiny a každé přidělit vlastního průvodce.  

 Prohlídky probíhají v českém nebo anglickém jazyce. Pro ostatní jazyky si skupina může přivést vlastního tlumočníka 

(tlumočník ani zástupce agentury vstupné neplatí). 
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 Nejpozději v den prohlídky předá zástupce skupiny průvodci seznam účastníků, kteří tím současně vyjadřují, že byli 

seznámeni s bezpečnostními pokyny pro návštěvy Barrandov Studia. (Bezpečnostní pokyny tvoří přílohu e-mailu, kterým se 

potvrzuje rezervace prohlídky; uvedeny jsou také níže.) 

 Vstupné se hradí v den prohlídky, před jejím začátkem, v českých korunách. Platba pouze v hotovosti. 

 Pořizování fotodokumentace je možné pouze v prostorách určených průvodcem. 

 Jedná se o skupinové komentované prohlídky. Je nutné, aby se účastníci drželi pohromadě ve skupině, pohybovali se po 

prohlídkové trase pouze v doprovodu průvodce a řídili se jeho pokyny. V opačném případě může průvodce prohlídku 

ukončit dříve, bez nároku na finanční nebo jinou náhradu.  

 

Varianty komentovaných prohlídek: 

Zájemci o návštěvu Barrandov Studia si mohou vybrat jednu ze dvou variant: cenově zvýhodněnou tzv. celobarrandovskou 

prohlídku s pevným programem a délkou, nebo kombinovanou prohlídku, kterou je možné si zvolit podle oblasti zájmu. 

 Celobarrandovská prohlídka - začíná ve výstavním prostoru Filmpoint stručným úvodem do historie a současnosti 

barrandovských ateliérů. Dále si návštěvníci prohlédnou zde vystavené originály z nejznámějších barrandovských filmů 

včetně kostýmů a rekvizit z oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku a oscarového filmu Amadeus (cca 30 min.). 

Prohlídka pokračuje procházkou okolo filmových ateliérů s výkladem o jejich historii a projektech,      

                které zde aktuálně vznikají (cca 30 min.).  

(Protože ateliéry se pronajímají a v čase prohlídek uvnitř může probíhat natáčení, nezaručujeme, že bude možné 

navštívit přímo samotný ateliér a jeho zázemí. Návštěva ateliéru není součástí této prohlídky. Stává se, že jednotlivé 

ateliéry uvidí návštěvníci pouze zvenčí, ale průvodce se před každým objektem krátce zastaví a představí jeho funkce.) 

Dalším bodem prohlídky je návštěva budovy kostýmního fundusu, při které ukážeme to nejzajímavější z našich sbírek 

barrandovských filmových kostýmů (cca 45 min.). Prohlídku zakončíme v budově rekvizitního fundusu, ve které se 

nachází vše potřebné pro zařízení filmové scény, od dobového nábytku až po drobné rekvizity (cca 30 min.). 

                Celkový čas prohlídky:  2 - 2,5 hodiny 

Cena viz ceník prohlídek 

 

 Kombinovaná prohlídka - dovoluje vytvořit si vlastní okruh. Prohlídka vždy začíná ve výstavním prostoru Filmpointu a poté 

kombinací jedné nebo několika samostatných prohlídek, které Barrandov Studio nabízí.  

Celkový čas prohlídky - Filmpoint (cca 30 min.) + prohlídka kostýmního fundusu (cca 60 min.),  

rekvizitního fundusu (cca 40 min.), ateliérů (cca 25 min.). 

Cena viz ceník prohlídek.  

Základní vstupné zahrnuje vždy úvod v barrandovském Filmpointu, který je nedílnou částí kombinované prohlídky. + vstupné 

na jednotlivé prohlídky A, B, C  

 

 



       

 

Pokyny pro návštěvníky expozičního prostoru Barrandov Studio a.s. 

      

- Tyto pokyny jsou základním předpisem pro chování návštěvníků expozičního prostoru společnosti Barrandov Studio a. s., 
pro ochranu jejich zdraví a bezpečnost ve vnitřních a venkovních prostorách společnosti Barrandov Studio a.s. (dále jen 
Studio).  

- Do areálu Studia vstupuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Dětem do 15 let je vstup umožněn jen v doprovodu 
dospělé osoby. 

- V prostorách expozice je zřízen kamerový systém, registrován v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, jako opatření proti páchání trestné činnosti a dodržování BOZP. Zakoupením 
vstupenky návštěvník souhlasí se zpracováním obrazového záznamu kamerového systému po celou dobu návštěvy 
expozice. 

- Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů pracovníků Studia a pracovníků ochranné bezpečnostní služby. 
- Do Studia je zakázán vstup osobám pod vlivem návykových látek, se zbraněmi, se zvířaty s výjimkou vodících zvířat pro 

nevidomé, a osobám, které by mohly ohrozit zdraví a život svůj nebo třetích osob, či majetek společnosti. 
- V prostorách Studia, mimo místa k tomuto přímo vyhrazená, je zakázáno kouřit.  
- Osoby ve znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit zařízení Studia nebo ohrozit bezpečnost 

ostatních návštěvníků, nemají do Studia přístup, případně mohou být vykázány. 
- Z provozních a bezpečnostních důvodů může být počet návštěvníků přímo se nacházejících v prostoru expozice Studia 

dočasně omezen. 
- Ve Studiu není návštěvníkům dovoleno manipulovat s vystavenými exponáty, s ovládáním elektrického zařízení, 

prostředky požární ochrany a ostatním zařízením. 
- Způsobí-li návštěvník porušením těchto pokynů škodu, bude s ním sepsán zákonný záznam o škodě. Při neochotě 

návštěvníka prokázat svoji totožnost jsou pořadatelé oprávněni požádat o pomoc Policii ČR ( §13,zák. č.283/91  Sb. 
v platném znění ). 

- Případná zranění nebo nevolnost návštěvníků v době pobytu ve Studiu je nutné neprodleně oznámit průvodci skupiny, 
nebo jinému přítomnému zaměstnanci Studia. 

- Do expozičního prostoru Studia je zakázán vstup s jídlem a nápoji. 
- Při hromadné návštěvě školních skupin, zájmových či jinak organizovaných skupin odpovídá za skupinu doprovázející 

pedagog, při ostatních hromadných návštěvách vedoucí či průvodce skupiny. 
- Tento návštěvní řád je platný a účinný dnem 18.09.2014  

 
Barrandov Studio a.s. 

 

 

 

 

 

 



       

 

Pokyny pro pohyb návštěv a exkurzí 

 

Návštěvníci, kteří se zdržují v objektech Barrandov Studia a.s. jsou povinni: 
1. Respektovat veškerá omezení a zákazy: 

a) označené výstražnými značkami  a příkazy 

b) zákaz jakékoliv manipulace s veškerým zařízením organizace 

c) zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm ve všech objektech mimo vyhrazená místa 

2. Chovat se tak, aby svojí činností nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo úrazu. Pohybovat se pouze po cestách, které jsou  

vyznačeny nebo udržovány jako volně průchodné. 

3.  Udržovat pořádek a čistotu, nepoškozovat budovy, sociální zařízení a ostatní majetek. 

4. Nezastavovat únikové cesty, přístupy k hasicím přístrojům, hydrantům, hlavní vypínače    žádnými předměty ani materiálem. 

Tyto prostory musí zůstat trvale volné. 

5. Vyznačené komunikace pro provoz musejí zůstat stále volné 

6. Respektovat požární řády pracovišť.  

7. Nahlásit doprovázejícím zaměstnancům každý úraz, ke kterému došlo v době plnění úkolů nebo pobytu v objektu. Účinně 

spolupracovat při sepsání záznamu o úrazu, či požáru a při dalším vyšetřování. 

8. Bez vědomí doprovázejícího zaměstnance společnosti nesmí vstupovat do míst, kde je  zvýšené nebezpečí, nesmí manipulovat 
se žádnými stroji a zařízeními.  

 
 9. Nebezpečné a rizikové faktory  

 V objektu se pohybují dopravní prostředky (nákladní auta, osobní auta,  proto je nutné  nevstupovat do pracovních a 

manipulačních prostorů, dodržovat dopravní značení a  pohybovat se pouze po komunikacích. 

10. Rozmístění přenosných hasicích přístrojů  

 Přenosné hasicí přístroje jsou rozmístěny ve všech objektech, musí být stále přístupné a viditelné. Do činnosti se uvádí 

odstraněním zajišťovací pojistky a po stisknutí páky ventilu je okamžitě přístroj funkční. Jsou osazeny manometrem, který trvale 

ukazuje v hasicím přístroji potřebný tlak.  

  

 

 

 

 
 



       

 

ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ S POKYNY PRO POHYB NÁVŠTĚV A EXKURZÍ 
OBSAH ŠKOLENÍ: Exkurze v divizi Fundus 

dle schváleného tématického plánu školení BOZP pro pohyb návštěv a exkurzí  

Podpisem potvrzuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s výše uvedeným obsahem seznámení s pokyny pro pohyb návštěv a exkurzí. 

Jméno a adresa firmy:  

Doprovod (osoba zodpovědná za skupinu):  
Datum návštěvy: 
č. 

Jméno a příjmení  

č. 

Jméno a příjmení  

1.  21.  

2.  22.  

3.  23.  

4.  24.  

5.  25.  

6.  26.  

7.  27.  

8.  28.  

9.  29.  

10.  30.  

11.  31.  

12.  32.  

13.  33.  

14.  34.  

15.  35.  

16.  36.  

17.  37.  

18.  38.  

19.  39.  

20.  40.  

 
 

 



       

 

Podmínky realizace pronájmů prostor Filmpointu a fotoateliérů 

 

Rezervace prostor Filmpointu, malého fotoateliéru, velkého fotoateliéru se provádějí pomocí e-mailu: fundus@barrandov.cz 
(lhůta pro odpovědi na emailové dotazy je max. do 3 pracovních dnů, pokud není z provozních důvodů stanoveno na webu jinak) 

 Rezervaci je nutné provádět s dostatečným předstihem několika týdnů před plánovanou akcí. Výjimku z tohoto pravidla 

může udělit správce.  

 Rezervace Filmpointu nebo fotoateliérů je platná, až po zpětném potvrzení od správce nebo jeho zástupce ze strany 

Barrandov Studia (fundusu). 

 Správce nebo jeho zástupci mohou rezervaci zrušit nebo změnit a jejich rozhodnutí je konečné. 

 Filmpoint je umístěn v hlavní budově Barrandov Studia, fotoateliéry jsou umístěny v 1. patře fundusu kostýmů.  

 

PLATBA 

 Platbu nájemce provádí buď přímo na místě v hotovosti, a to správci / jeho zástupci, nebo převodem na účet Barrandov 

Studia, a to vždy předem. Nutno počítat s dostatečnou dobou na uskutečnění finanční transakce před samotnou akcí. 

 Cena se vypočítává z platného ceníku (viz ceník pronájmů). 

 Čas pronájmu a konečná cena se vypočítá podle ceníku pronájmů. Započítává se i čas na přípravu akce samotné, tzn. 

catering, příprava prostor atd., je tedy nutno počítat s dostatečnou dobou před i po akci a tuto dobu si také rezervovat.  

 Správce nebo jeho zástupce má právo vymáhat po nájemci úhradu za způsobené škody. 

Správce Filmpointu a fotoateliérů 

 Provozovatelem výstavního prostoru Filmpoint a fotoateliérů je Barrandov Studio Fundus (dále jen „BS“).  

 Správce Filmpointu a fotoateliérů (dále jen „správce“) je vedoucím projektu v souladu s předpisy BS.  

 Správce si volí své zástupce z řad zaměstnanců BS.  

 Správce vede evidenci majetku, odpovídá za zařízení Filmpointu a fotoateliérů, za jeho provoz a dodržování provozního 

řádu.  

 Zapůjčení majetku z Filmpointu a fotoateliérů schvaluje správce. Každé vynesení majetku mimo prostory Filmpointu a 

fotoateliérů musí být schváleno.  

 Další pravidla užívání včetně časového rozvrhu stanoví správce v souladu s předpisy BS.  

Přístup do prostor Filmpointu 

 Filmpoint a fotoateliéty jsou určeny k využití zaměstnancům BS a nájemcům.  

 Vstup do Filmpointu a fotoateliérů je možný jen po podepsání předávacího protokolu. 

 Nájemce nese odpovědnost za případnou ztrátu klíčů a je povinen případné škody uhradit.  
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Práva a povinnosti uživatelů 

 V celém prostoru Filmpointu a fotoateliérů platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických 

nápojů. Nájemce je odpovědný za dodržování pořádku v celém prostoru Filmpointu nebo fotoateliérů, za ochranu majetku a 

za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie je nájemce povinen neprodleně hlásit 

správci nebo jeho zástupcům. Způsobené škody je nájemce povinen uhradit v plné výši.  

 Pokud má nájemce v úmyslu provádět na nebo v pronajatém předmětu nájmu činnosti spojené se zvýšeným požárním 

rizikem, je povinen předem tuto skutečnost konzultovat s příslušnými zaměstnanci pronajímatele a vyžádat si souhlas k této 

činnosti. V případě, že tyto práce (otevřený oheň, pyrotechnické práce, zvláštní efekty apod.) bude realizovat, je nájemce 

povinen uhradit požární asistenci, kterou mu za obvyklých podmínek zajistí pronajímatel. Přítomnost a velikost preventivní 

hlídky stejně jako nutnost provádění požárního dozoru a posouzení skutečností rozhodných pro stanovení protipožárních 

opatření stanovuje a určuje výlučně odborně způsobilá osoba pronajímatele a nájemce je povinen její nařízení respektovat. 

 Uživatelé v prostorách Filmpointu nebo fotoateliérů užívají veškeré zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím 

přesvědčí, zda zařízení nevykazuje závady, které by bránily bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji 

nahlásit správci a toto zařízení je zakázáno používat.  

 Nájemce nesmí umožnit vstup osobě, kterou osobně nezná. Nájemce nese plnou odpovědnost za vstup a činnost osob, 

které vstoupí do Filmpointu nebo fotoateliérů spolu s ním. Nájemce musí být přítomen osobně ve Filmpointu nebo ve 

fotoateliérech po celou dobu přítomnosti těchto osob v prostorách Filmpointu nebo fotoateliérů.  

 Poslední uživatel, který opouští Filmpoint nebo fotoateliéry (žádný jiný uživatel tam nezůstává), je povinen zavřít okna, 

vypnout všechna zařízení a zhasnout světla.  

 Provozovatel neodpovídá za ztrátu a škodu na věcech uživatelů vnesených do prostor Filmpointu nebo fotoateliérů. 

Nájemce a další uživatelé si veškerý vlastní vnesený majetek při odchodu odnesou.  

 V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezeno ve vstupu do zařízení nebo bude úplně vykázán z prostor, 

a to bez nároku na vložené prostředky. Po dohodě se správcem Filmpointu a fotoateliérů, příp. s jeho zástupcem, je možno, 

v závislosti na vážnosti přestupku, uložit alternativní trest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

Podmínky realizace výstav 

Pro informace o podmínkách realizace, zasílání poptávek a objednávek: fundus@barrandov.cz 

(lhůta pro odpovědi na emailové dotazy je max. do 3 pracovních dnů, pokud není z provozních důvodů stanoveno na webu jinak) 

CENA A REALIZACE OBJEDNÁVKY 

 Výstavy je nutné plánovat s předstihem několika týdnů až měsíců. Pro kratší termíny je nutná domluva, zda lze zakázku 

realizovat.  

 Připravíme výstavu na zadané téma, nebo vám téma výstavy pomůžeme vymyslet.   

 Výstavu připravíme na klíč, nebo zapůjčíme vybrané kostýmy a rekvizity pro vaši realizaci výstavy. 

 Výše ceny závisí na druhu a rozsahu zakázky.   

 Platba se provádí převodem na účet Barrandov Studia a to vždy předem, před samotnou instalací výstavy. Nutno počítat 

s dostatečnou dobou na provedení transakce a připsání peněz na účet Barrandov Studia.  

 

 

Podmínky realizace proměny ve filmovou hvězdu 

Pro informace o podmínkách realizace a rezervace termínu: vip@barrandov.cz  

(lhůta pro odpovědi na emailové dotazy je max. do 3 pracovních dnů, pokud není z provozních důvodů stanoveno na webu jinak) 

 Nutno objednat minimálně 14 dní předem.  

 Nutno zaslat zpět e-mail s aktuální fotografií a formulář, který je součástí přílohy potvrzujícího e-mailu. 

 Realizace pouze v pracovní dny v odpoledních hodinách. 

 Platnost voucheru jsou 3 měsíce od jeho zakoupení. 

 Voucher nelze vyměnit za peníze ani vrátit. 

 V případě zájmu lze přímo na voucher napsat vaše věnování. 

 Změna dohodnutého termínu ze strany Barrandov Studia vyhrazena. 

 

Zážitek obsahuje: 

 Soukromé fotografování pro daný počet osob (v nabídce je voucher pro 1 osobu, 2 osoby, 4 osoby). 

 Soukromá prohlídka kostýmního fundusu Barrandov Studia. 

 Asistence kostymérky při výběru a oblékání filmového kostýmu pro fotografování. 

 Dobový účes a make-up od filmové maskérky. 

 Nafocení profesionálním fotografem. 

 Set vytištěných fotografií. 

 Vytvoření vlastního filmového plakátu za použití vybrané fotografie. 
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Podmínky realizace fotokostymérny 

Pro informace, rezervace a dotazy: prohlidky@barrandov.cz  

(lhůta pro odpovědi na emailové dotazy je max. do 3 pracovních dnů, pokud není z provozních důvodů stanoveno na webu jinak) 

 

 Pro realizaci je vždy nutná domluva a objednání min. 14 dní předem. 

 Fotokostymérna obsahuje: 1 kostým na osobu, 1x fotografie + rámeček na osobu, asistence personálu - kostymérka 

(počet závisí na počtu focených osob), profesionální fotograf, asistent (koordinátor). 

 Fotokostymérnu lze připravit ve fotoateliéru umístěném přímo v budově kostýmního fundusu nebo v prostorách 

expozice Filmpointu (viz ceník a podmínky Pronájmy). 

 Na přání připravíme zájemcům i dobový koutek (za příplatek - viz ceník Pronájmy). 

 Změna nebo zrušení termínu ze strany Barrandov Studia vyhrazena. 
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