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• Lounge zonoje yra vandens aparatas, kavos bei arbatos – jie skirti visiems, todėl
drąsiai naudokitės:)
• Studija draugiška gyvūnams. Nepalikite savo augintinio namuose liūdėti vieno.
Pasiimkite drauge. Indelį vandeniui ir maistui turėsime.
• Mūsų tikslas – kad studijoje galėtumėte dirbti laisvai, patogiai ir niekas nevaržytų
jūsų

kūrybiškumo.

Visuomet

išklausysime

jūsų

patarimus

ir

pageidavimus.

Nepamirškite – mes labai stengiamės, mylime ir gerbiame savo klientus, to paties
tikimės ir iš jūsų:)
• Viską darome jūsų saugumui užtikrinti, tačiau studija neatsako už prarastus daiktus ar nelaimingus nutikimus.

DARBO PRADŽIA
• Rekomenduojame į studiją ateiti ne anksčiau 10-15 min prieš rezervaciją. Mūsų
lounge zona, žinoma, visada jums atvira, tiesiog labai tikėtina, kad jūsų rezervuota
studija bus užimta ir jūs negalėsite į ją anksčiau įeiti.
• Jei studija prieš jus nerezervuota ir norėtumėte atvykti pradėti dirbti anksčiau, mes
visiškai nieko prieš, tiesiog paankstinsime jūsų rezervacijos laiką.

DARBO PABAIGA
• Studijos nuomos kaina skaičiuojama už visą rezervuotą laiką (net jei baigiate darbą
šiek tiek anksčiau).
• Iki rezervuoto laiko pabaigos turite spėti atlikti darbus ir susitvarkyti studiją, kad
ji liktų tokia, kokią radote. Mes jus informuosime, jei studija po jūsų rezervuota.
Tokiu atveju vėlavimas visiškai netoleruojamas, prašome gerbti kitų laiką.
• Vėlavimas išeiti iš jūsų rezervuotos studijos mokamas.
• Dirbdami matote, kad galite nespėti ir pageidaujate rezervaciją pratęsti? Ne bėda
– praneškite mums anksčiau, jei studija po jūsų laisva, rezervaciją pratęsime, jei
rezervuota, pasistengsime rasti jums kitą studiją.

PROPSAI
• Galite naudoti visus studijoje esančius propsus ir gėles (išskyrus tai kas yra D
studijoje) – viskas laikoma bendroje erdvėje ir skirta jums. Po darbo visus paimtus
daiktus prašome grąžinti į vietą. Taip pat galite grąžinti rekvizitus jei dar dirbate,
tačiau jų jau nenaudojate – tikėtina jų reikės kitiems.
• Prašome nestumdyti baldų, propsų – nebraižyti grindų. Mes turime ratukus, kas
sunku – pavešime.

MAKEUP STUDIJA
• Jei nuomojate vieną Makeup vietą, prašome savo daiktų nedėti ant kitų staliukų ir
kėdžių – tam yra lentynėles po stalu, bendras stalas ir patogios sofkutės. Kitu atveju
nuoma bus skaičiuojama priklausomai nuo užimtų Makeup vietų kiekio.
• Šios studijos erdvė skirta tik modelio paruošimui. Visus kitus pasiruošimo darbus
prašome atlikti rezervuotoje studijoje.
• Rezervuojant 6 valandas ir daugiau – suteikiame vieną vietą Makeup studijoje
visam rezervacijos laikui. Jei jums reikia papildomų vietų, ne bėda, jas galima rezervuoti iš anksto, arba atvykus i studija.
• Jei Makeup studijoje darbą baigėte ir neplanuojate pratęsti rezervacijos, jūsų
patogumui kiekvienoje studijoje yra paruošta Makeup vieta kurioje gali įsikurti
visažistas.
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