NATÁČENÍ A FOCENÍ
NA JEŠ TĚDU
NÁZEV PRÁVNÍHO SUBJEKTU ČI OSOBY, KTERÁ BUDE NA JEŠTĚDU PŮSOBIT:

CO MÁ BÝT VÝSTUPEM (reklamní spot, klip, umělecké fotografie, reklam. fotografie, video):

ÚČEL A POUŽITÍ VÝSTUPU:
komerční (reklamní a propagační účely, umělecké účely s výstupy pro komerční využití)
nekomerční (studentské práce, umělecké záměry pro nekomerční sféru)
KDE VŠUDE SE BUDE ŠÍŘIT:

TERMÍN (PŘÍP. ČASOVÉ ROZPĚTÍ), O JAKÝ MÁTE ZÁ JEM:

SEZNAM LOKACÍ, KTERÉ CHCETE VYUŽÍT:
prostranství před hotelem (parkoviště, skála s Rohanovým kamenem, atp.)
prostranství u dřevěného kříže
přístupové rampy Ještědu
ochoz Ještědu
vstupní hala, prostor recepce
schodiště do restaurace (jde o nejfrekventovanější místo, téměř nelze blokovat)
hlavní restaurace
kavárna
salónek (kompletně zrekonstruovaný do původní podoby)
bar Avion (kompletně zrekonstruovaný do původní podoby)
hotelová hala a schodiště k hotelovým pokojům (se zrenovovanými závěsnými křesílky)
hotelový pokoj

JAKÉKOLI POŽADAVKY NA TECHNICKOU POMOC ZE STRANY HOTELU (např. přívod el. energie,

prodlužovací kabely, montáž, demontáž či přemístění nábytku nebo jiných prvků v interiéru či exteriéru):

PARKOVÁNÍ: počet osobních aut / počet dodávek

/

čas od

do

POHYB V OBJEKTU NENÍ MOŽNÝ BEZ DOPROVODU.
Prosíme o dobu natáčení, abychom věděli, kdy se vám budeme věnovat.

DALŠÍ POZNÁMKY:

Technické zázemí budovy, vysílací prostory či ochoz na věži J eštědu nejsou veřejně přístupné.

2. STRANA
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JSME TU ZEJMÉNA PRO HOSTY HOTELU A RESTAURACE
Je tedy naší prioritou zajistit právě jim nerušený pobyt. Každá akce zvenčí do provozu vždy zasahuje. Vyplňte
prosím co nejvěrněji předchozí přehled, abychom předešli nedorozumění. Vyplněné údaje jsou také vaším
závazkem o pohybu zde na Ještědu. Během vašeho působení na Ještědu vás žádáme o velkou ohleduplnost
ke všem hostům a turistům. Ještěd je určen v prvé řadě pro ně. Děkujeme za vstřícnost v tomto bodě.
CENOVÉ PODMÍNKY Z NAŠÍ STRANY
Snažíme se vycházet vstříc všem zájemcům o focení a natáčení na Ještědu, byť tyto
aktivity zasahují do naší práce. Poté, co domluvíme detaily vašeho působení na Ještědu,
stanovíme cenu, o jejíž úhradu vás požádáme ještě před vaší akcí na Ještědu.
PROSÍME O DODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH BODŮ
• Hosté hotelu a restaurace jsou na Ještědu na prvním místě,
žádáme o taktnost a ohleduplnost po celou dobu vašeho působení zde.
• Vaše auta či technika nesmí blokovat pohyb hostů – např. jejich odjezd
či příjezd na parkoviště, pohyb po hotelu či restauraci.
• Víme, že vaše práce je spojena s technikou, ale prosíme, abyste nenechávali nikde
techniku ležet nebo stát, aby kolem ní museli hosté procházet nebo ji dokonce museli
někde překračovat. Lze domluvit nějaké místo pro složení, vždy na místě dle situace

KONTAKTNÍ OSOBA ZA HOTEL JEŠTĚD
Milena Lánská • T 608 377 243 • lanska@jested.cz

KONTAKTNÍ OSOBA ZA VÁŠ TÝM

ODESLAT
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