
NORMES DELS ESTUDIS 
 

 
 
 
 
a)   NORMES I EXIGÈNCIES GENERALS 

 

“ESTÀ PROHIBIT UTILITZAR L'ESTUDI AMB FINALITATS 

LUCRATIVES, COMERCIALS O PROFESSIONALS” 

 

(No es pot cobrar per cap treball fotogràfic realitzat en l'estudi) 

 

  

L'espai que s'utilitza com Estudi Fotogràfic és només l'aula assignada per a tal finalitat. 

  

No es poden fer fotos tipus estudi a la resta de dependències del Centre Cívic. S'inclou el pati. 

En entrar al Centre Cívic, cal desactivar l’alarma i assegurar-se que la porta de l’entrada principal, 

quedi ben tancada, però, que en qualsevol moment, es pugui obrir des de fora amb la clau 

corresponent.  

Només es pot sortir al pati en cas d'emergència. 

En sortir del Centre Cívic  cal assegurar-se que totes les portes que s'hagin obert, quedin ben 

tancades i l’alarma activada. 

Qualsevol incidència sense resoldre se li comunicarà immediatament al Vocal de l’Estudi. 

Els socis són els responsables de les actuacions i seguretat de totes les persones del seu equip i 

dels convidats. 

Està prohibit fumar a les dependències del Centre Cívic.  

El socis Autoritzats poden reservar i utilitzar l'estudi dins de les hores establertes; a excepció de que 

ja estigui reservat o bé per un soci o per la mateixa Agrupació. 

 



b)   LA UTILITZACIÓ DE L'ESTUDI ES REGIRÀ PER LES SEGÜENTS 
NORMES: 

 

1.     Per utilitzar l'Estudi Fotogràfic és imprescindible ser soci d 'AFOTMIR. 

 

2.     El soci que vulgui tenir autorització per fer servir l'estudi, ha de posar-se en contacte amb el vocal 

de l'estudi, qui li explicarà el funcionament de l'equipament. 

 

3.     El vocal, concedirà l'autorització si considera que el soci coneix bé el funcionament de tots els 

aparells.  

 

A partir de rebre l'autorització, sempre que el soci utilitzi aquest equipament, serà el responsable de 

la seva correcta utilització i conservació.  

 

L’usuari, a més de les explicacions del vocal disposarà de les instruccions corresponents, i mai 

utilitzarà cap aparell que no tingui els coneixements necessaris per usar-los correctament. 

 

4.   Les reserves es realitzen des de l'apartat RESERVES de la web de AFOTMIR 

 

    . On cal verificar que el dia i l'hora que es desitja, estan lliures. 

 

    . Si és així, cal cursar la petició mitjançant el correu electrònic que s'indica  

     en aquest mateix apartat del bloc (RESERVES). 

 

     . Si hi hagués dues o més peticions coincidents en dia i hora, tindrà 

       preferència el primer mail rebut. 

 

     . Sempre, el soci, rebrà la confirmació o no de la seva petició. 

 

5.     No es pot utilitzar l'estudi sense tenir reserva. 

 

6.     Com a màxim es poden reservar 4 hores consecutives.  

 

6.1 Les reserves, queden ANUL.LADES AUTOMÀTICAMENT, si la instal·lació no s'està utilitzant 

passada UNA HORA, de l'hora d'inici reservada. 

 

7.     En el mateix estudi, no es pot realitzar una nova reserva, fins que s’hagi conclòs l'anterior. 

 

Sí que es pot reservar un estudi sense haver consumit la reserva de l'altre; però no es poden 

reservar en els dos estudis les mateixes hores del mateix dia. 



 

8.     El lliurament de les claus és sempre els divendres anteriors de 19 a 20 hores. Les claus es 

retornaran amb un termini màxim de 3 dies naturals. 

 

9.     En cas de no poder utilitzar l’estudi el dia i a les hores reservades, la reserva s’haurà d'anul·lar 

amb la màxima antelació possible. 

 

10. La utilització simultània de l'Estudi per més d'un soci, només serà possible si ho han acordat 

prèviament. Essent responsable qui hagi fet la reserva. 

 

11.No es pot embrutar, deteriorar, trencar, ni tallar, cap fons de l'estudi.  

 

Les sabates o altra tipus de calçat a utilitzar en contacte amb els fons,  

s’han de netejat prèviament. 

 

12.Està prohibit utilitzar materials nocius i / o perillosos. Ni foc de cap tipus i origen. 

 

                També està prohibit, utilitzar cigarrets encesos tant com a element 

                 principal, o com a complement de la fotografia. 

13.Un cop acabada la sessió no es pot quedar a l'Estudi cap tipus de material, estri, ni producte de 

propietat del soci. 

 

14.Després de finalitzada la sessió, el local i tots els materials: mobiliari i aparells, etc., han de quedar 

nets i situats cadascun al seu lloc. 

     És a dir, la sala ha de quedar ordenada i neta. 

 

15.Un cop acabada la sessió, l'usuari omplirà tots els apartats del full d'utilització de l'Estudi. Aquest 

full, es dipositarà a la bústia corresponent de la sala del soci. 

 

En cas d'accident o incident i d'observar que alguns dels aparells o estris, quedin avariats o 

inservibles, ho comunicarà immediatament al vocal de l'Estudi. 

 

16. No es pot utilitzar la TAULA de NATURES MORTES (bodegons), per deixar o dipositar estris de cap 

mena. 

 

L' incompliment total o parcial d’algunes d'aquestes nomes comportarà la retirada 

temporal o definitiva de l’autorització d'utilització de l’Estudi. 

 

I si escau se li aplicarà la sanció corresponent establerta en el Reglament de Règim 

Interior o en els Estatuts 


