Lloguer per l'ús del laboratori de fotografia
La càmera fosca de laboratori de l’Espai30 és un espai preparat per revelar fotografia analògica.
•
•
•

Per poder utilitzar l'espai, cal sol·licitar la cessió adreçant-se al coordinador de l’espai i omplir la fitxa.
La cessió del laboratori es d’ús personal i intransferible i tant sols dona dret al titular a accedir a l’autoservei,
i en tot cas pot estar acompanyat per un ajudant.
L'espai de laboratori té unes condicions determinades i que es despleguen de la normativa general de l'ús
dels espais. L'aforament és de màxim de 4 persones dins del laboratori (descomptant, tutors o membres de
junta ACE30)

Tarifes per persona i segons tipus d'usuari (per hores) IVA no inclòs
Tarifa A: Usuaris esporàdics.
Tarifa B: Entitats Allotjades i Entitats Federades E30*,

FRANJA HORATIA

HORARI

DLL a DV dissabtes matí
pel·lícula i paper per hora

17,15 a 20,45h

Mitja jornada
Jornada completa- 8h

matí o tarda
mati i tarda

Tarifes € hora
persona
A
3€
11€
20€

HORES
B
1,50€

1h

10,30h a 13,00h
La tercera hora -25%

5€
8€

4h
8h

+ Conserge
+ Conserge

REVELAT PEL·LÍCULA. inclou el tanc de revelat, i l’espai de secat (els líquids de revelat apart)
REVELAT AMB PAPER, inclou ampliadora, rellotge, cubetes i pinces i espai de secat. (els líquids de revelat apart)
Pels líquids de revelat s'aplicarà tarifa: 2€ (preu unitat de 10cl)
DESCOMTE % ABONAMENS PER HORARI OBERT AL PÙBLIC ABONAMENT (10h -10% ; 20h -20%)
Esporàdicament es faran sessions tutoritzades per acompanyar usuaris aficionats, amb tarifes reduïdes de tres
dies alternatius (abonament de 10 hores tarifa B -10%) amb aforament limitat.
NORMATIVA D’ÚS DE L’AUTOSERVEI PER USUARIS AVANÇATS DEL LABORATORI FOTOGRÀFIC
• L'ús de la instal·lació es farà seguint el protocol, s'ha d’acreditar coneixements per l'ús del laboratori
analògic, i es seguirà la normativa d'ús del laboratori.

