Fotosesijų, filmavimų ir švenčių, trunkančių daugiau nei 1 val., Lietuvos aviacijos muziejuje tvarka
Jei planuojama fotosesija, filmavimas ar šventė Lietuvos aviacijos muziejuje truks daugiau nei vieną
valandą, organizatoriai privalo likus ne mažiau nei penkioms darbo dienoms užpildyti žemiau pateiktą formą
ir atsiųsti ją muziejui el. paštu edukacijos@lam.lt, kurią įvertinusi muziejaus administracija suteiks leidimą
bei įvertins kainą ar prašymą atmes.
LAM administracija, įvertinusi atsakymus ir suteikusi leidimą fotosesijai, filmavimui ar šventei, nustato
individualius įkainius, kurie formuojami pagal kiekvieno projekto specifinius resursų muziejui poreikius,
dalinai priklausančius nuo muziejaus personalo darbotvarkės ir kitus parametrus. Ne darbo valandomis ar
laisvadieniais įkainiai aukštesni.
Suteikdama leidimą, LAM administracija išrašo sąskaitą-faktūrą, kurią fotosesijos, filmavimo ar šventės
organizatoriai privalo apmokėti iki fotosesijos, filmavimo ar šventės datos. Sąskaita – faktūra išrašoma už
planuojamą laiką, tačiau fotosesijos, filmavimo ar šventės trukmei tikrovėje tapus ilgesne, LAM išrašo
papildomą sąskaitą – faktūrą už prailgintą laiką. Įkainiai skaičiuojami valandomis.
Muziejaus eksponatų apsaugos ir dalyvių saugumo užtikrinimo tikslais, visame fotosesijos, filmavimo
procese ar šventės metu privalo dalyvauti bent vienas LAM darbuotojas, jei administracija nenustato
didesnio muziejus darbuotojų skaičiaus dalyvavimo būtinybės.
Fotosesijos, filmavimo ar šventės dalyviai privalo paklusti muziejaus darbuotojų reikalavimams dėl
muziejaus eksponatų apsaugos ir jų pačių saugumo.
Fotosesjos, filmavimo ar šventės Lietuvos aviacijos muziejuje ar jo teritorijoje metu draudžiama vartoti
alkoholį, išskyrus jei renginys turi diplomatinį / protokolinį vaidmenį.
Fotosesijų, filmavimų ar švenčių dalyvių padarytus nuostolius muziejui atlygina fotosesijos, filmavimo,
šventės organizatoriai.
Visuomeninės reikšmės projektams LAM gali suteikti specialią kainą, mainais, kad Lietuvos aviacijos
muziejaus partnerystė būtų nurodoma fotosesijos / klipo / filmo ar kito audiovizualinio produkto anonse,
afišoje, aprašyme, titruose ar kitame pavidale.
Organizuodami filmavimą, fotosesiją ar šventę, organizatoriai sutinka su LAM nustatyta tvarka.

Fotosesijų, filmavimų ir švenčių, trunkančių daugiau nei 1 val., Lietuvos aviacijos muziejuje tvarkos
ANKETA
Anketa fotosesijos, filmavimo ar šventės, planuojamos Lietuvos aviacijos muziejuje, organizatoriui
Klausimai fotosesijos/filmavimo/šventės
organizatoriui

Fotosesijos/filmavimo/šventės organizatorių atsakymai

Fotosesijos/filmavimo/šventės organizatorius
(asmens vardas arba įmonės pavadinimas,
rekvizitai)
Organizatorius - atsakingas asmuo
Atsakingo asmens kontaktai - tel. nr., el. paštas
Fotosesijos/filmavimo/šventės metu atsakingas
asmuo - tel. nr., el. paštas
Trumpas fotosesijos ar filmavimo žanras,
šventės tema, pobūdis
Trumpas scenarijaus ar idėjos aprašymas
Būsima fotosesijos / filmavimo sklaida:
kanalai, jei tokie pasirinkti (portalo, tv kanalo
pavadinimas ir pan.)

(šventėms netaikoma)

Tikslinė auditorija ir jos numatoma apimtis

(šventėms netaikoma)

Planuojama fotosesijos / filmavimo / šventės
data, preliminarus laikas ir trukmė
Fotosesijos, filmavimo, šventės dalyvių
skaičius
Specialūs poreikiai (elektros jungtys,
įgarsinimas, specialus personalas ir t.t.)

