STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 2011 – ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA
Kontaktné údaje
Škola: _______________________________________________________ Trieda: _____________
Kontaktná osoba: ___________________________________________________________________
Mobil: ________________________ Mail:______________________________________________

Informácie
Miesto konania stužkovej: ____________________________________________________________
Dátum: ____ . ____ . _________ Čas začiatku: _______ : _______ Počet študentov: ____________

Služby
(vybraté služby začiarknite)
Natáčanie
Variant ST-K3 (2 kameramani) ....................................................................... € 500,Variant ST-K4 (2 kameramani + 1 na statíve) ................................................. € 555,Variant ST-K5 (3 kameramani) ....................................................................... € 630,Variant ST-KX (______________________) ............................................. €______ ,Fotenie
Variant ST-F1 (fotografovanie Stužkovej slávnosti) ........................................ € 220,Variant ST-FP (fotografovanie pečatenia) ....................................................... € 50,Ozvučenie - DJ
Variant ST-DJ (obyčajná sála) ......................................................................... € 250,Variant ST-DJ2 (2 sály / veľká sála) ................................................................. € 300,Variant ST-DJX (_____________________) ............................................. €______ ,Projekcia
Variant ST-PR1 (projekcia dodaných materiálov) ............................................. € 70,2
Variant ST-PR2 (live projekcia z kamery) ....................................................... € 70,__________________________________ ............................................... €______ ,3

Zvýhodnené balíky
Balík MINI1 (fotograf, 2 kameramani) ............................................................ € 620,1
Balík MINI2 (DJ , projekcia) ........................................................................... € 290,1
Balík ŠTANDARD (DJ , 2 kameramani) ........................................................... € 650,1
Balík MAXI (DJ , projekcia, 2 kameramani, fotograf) .................................... € 870,Iné
__________________________________ ............................................... €______ ,Celková suma:

€__________,-

V Žiline dňa ____ . ____ . ________

Podpis:

______________________
Za študentov

_______________________
Za Soft Studio

Podpisom si študenti záväzne objednávajú zvolené služby na stužkovú slávnosť a súhlasia s Podmienkami poskytnutia služieb v prílohe. Viac
info: www.softstudio.sk , info@softstudio.sk
Prílohy: Podmienky poskytnutia služieb 2011, Vzor pečatenia
Poznámka 1 – cena DJ na malá sálu, 2 – potrebné prirátať ku ST-PR1, 3 – v prípade záujmu o aspoň 3 služby je možné vyskladať nový balík

STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ 2011 – PODMIENKY POSKYTNUTIA SLUŽIEB
Natáčanie
•
•

•
•
•
•
•
•

Pred pečatením triednej knihy je potrebné stretnutie na dohodnutie detailov pečatenia a scenáru
stužkovej slávnosti
Najneskôr na pečatení študenti naraz (nie po jednom) odovzdajú
• Fotografie z detstva každého zo študentov – vytlačená podoba – podpísaná z druhej strany
• Oznamkové fotografie / fotografia zo súčasnosti každého zo študentov – ak je možné,
v digitálnej podobe
• Zoznam študentov – ak je možné, v digitálnej podobe
Každé oneskorené odovzdanie čo i len jednej fotografie predĺži čas spracovania a výroby DVD
Pečatenie prebehne 1 alebo 2 týždne pred stužkovou slávnosťou, dátum a čas sa určí vzájomnou
dohodou oboch strán
Študenti zodpovedajú za používanie techniky a plne uhradia prípadné spôsobené škody z ich strany
Záloha na pečatení je € 100,Štandardná dodacia doba 2-3 mesiace
V prípade problémov pri komunikácii spôsobených na strane študentov, omeškania dodania
podkladov, omeškania zaplatenia zálohy si Soft Studio vyhradzuje právo predĺžiť dobu spracovania na
dobu neurčitú, maximálne však do času ústnych maturitných skúšok

Ozvučenie – DJ
•
•
•
•
•

Všetky hudobné podklady je potrebné dodať najneskôr týždeň pred stužkovou a to v požadujúcej
kvalite
Kompletný scenár je potrebné dodať najneskôr týždeň pred stužkovou
Študenti zodpovedajú za dodanú hudbu do programu
Študenti zodpovedajú za používanie techniky a plne uhradia prípadné spôsobené škody z ich strany
Študenti nebudú požadovať od DJa, aby hral dlhší čas ako je stanovené v dohode, tj. do 4:00 hod.

Projekcia
•
•
•
•
•

Všetky video materiály je potrebné dodať najneskôr týždeň pred stužkovou a to v požadujúcej kvalite
V prípade objednania výroby prezentácie, videa a iných materiálov na projekciu je potrebné dodať
podklady v stanovenom dohodnutom čase. V prípade neskorého dodania Soft Studio nezodpovedá za
dodržanie termínu / kvality materiálov
Približný scenár je potrebné dodať najneskôr týždeň pred stužkovou
Scenár s detailmi stužkovej – miestom, kde je projekcia vyžadovaná a spôsobom projekcie je potrebné
dodať najneskôr 3 pracovné dni pred stužkovou
Študenti zodpovedajú za používanie techniky a plne uhradia prípadné spôsobené škody z ich strany

STUŽKOVÁ SLÁVNOSŤ – VZOR PEČATENIA
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zábery na školu
Príchod študentov do školy po skupinkách – podľa toho, z ktorej strany prichádzajú do školy počas
bežných dní
Prezúvanie v šatni
Príchod študentov po jednom do triedy
• Študent sa podpíše na tabuľu
• Fotografia z detstva
• Súčasná fotografia
Zábery na študentov v triede – bavia sa, hrajú karty, píšu úlohy
Príchod triedneho učiteľa
Simulovaná hodina
Návrh študentov, aby sa šlo radšej pečatiť
Prinesenie triednej knihy
Pečatenie
Krátky príhovor triedneho
Vystrelenie šampanského
Študenti sú v kruhu, fľaša koluje až kým ju vypijú
Zbalenie študentov
Odchod z triedy
Útek zo školy
Príp. hromadné vyhodenie nejakých zošitov študentmi z rúk, potlesk a útek
Zábery na odchádzajúcich študentov

Námety...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príchod do školy autom (všetci z jedného auta)
Príchod do triedy „akože“ cez okno (po rebríku)
Únos triednej knihy zo zborovne
Únos triedneho učiteľa
Pochovávanie triednej knihy
Hodenie triednej knihy do studne
Aladinova čarovná lampa
Tajní agenti
Začarovaná tridna kniha
Nočný únos
Vypúšťanie lampiónov
Vypustenie triednej knihy na balónoch

