IZPOSOJA OPREME

PiNA v okviru programa multimedijskega centra posameznikom, nevladnim organizacijam in
skupinam omogoča brezplačen najem avdio-video opreme po enotah za različno število delovnih
dni. Izposoja se lahko koristi za projekte in aktivnosti nekomercialne narave, pri katerih nastala
avdio-video produkcija ne bo služila kot prodajno gradivo. Posamezen kos opreme se lahko
izposodi za največ 5 delovnih dni, omejitev na število izposojenih kosov ni.

OPREMA, KI JE NA VOLJO ZA IZPOSOJO
KAMERE



GoPro4 s tremi baterijami in 32Gb mikroSD kartico
Handycam JVC GZ-RX510BEU z 32 ali 64Gb kartico

OBJEKTIVI





Objektiv
Objektiv
Objektiv
Objektiv

Thamron 10-24 mm F/3.5-4.5
Canon EF-S 18-135 mm F/3.5-5.6 IS
Canon EF 70-300 mm F/4-5.6 IS USM
Canon 50 mm F1.4

STATIVI





Stativ Manfrotto z video glavo 502AH
Stativ Velbon Sherpa 550R
Monopod Manfrotto
Genesis Gear SUBRO-P rig PRO - ramenski oprtnik - za DSLR

AUDIO OPREMA





Audio Snemalnik Zoom H4n s 8Gb kartico
Rode VideoMic Pro z mačko(za snemanje v vetru)
Mikrofon za intervijuje – žični(“gelato”)
Mikrofon “Bolha” za na ovratnik (z mini jack konektorjem)

PROJEKTORJI

Projektor EPSON res. 1024×900


1x VGA kabel



1x VGA podaljšek(10m)



1x napajalni kabel bel - dolg

Projektor ACER res.800x600
 1x VGA kabel
 1x napajalni kabel
DODATKI


1x filmska klapa



Green screen-več kosov in dimenzij

OZVOČENJE


2x stateliti(zvočniki) + 2x stojala



1x kovček s 4 kanalno mešalko mizo in pripadajočimi kabli



1x kovček s kabli za povezavo zvočnikov

LUČI


300W reflektor na stojalu



2x300W reflektor brez stojala



150W reflektor

POSTOPEK IZPOSOJE

Posameznik, organizacija ali skupina pošlje povpraševanje po opremi na naslov
oprema@pina.si. V sporočilu navede namen izposoje, našteje kose izposoje in obdobje izposoje.
Zaradi lažjega vodenja evidence povpraševanj po opremi ne bomo sprejemali preko telefona.

Oprema se prevzame na PiNI (Gregorčičeva 6, Koper) in se vrne na PiNO (Gregorčičeva 6, Koper).
Ob prevzemu se delno izpolni spodnji obrazec, ki se ga dopolni ob vračilu opreme.

OBRAZEC ZA IZPOSOJO OPREME
Podatki o izposoji:
Ime in priimek in letnica rojstva POSOJILOJEMALCA s podpisom*
NAMEN izposoje:
Datum PREVZEMA:
ROK izposoje(datum vrnitve opreme):
Kontaktna številka posojilojemalca:
Ime in priimek IZROČITELJA:
*S podpisom se strinjam, da odgovarjam za imovino in zagotavljam, da bom imovino vrnil v dogovorjenem zgoraj
navedenem roku. V primeru, da imovine iz nepredvidenih razlogov ne morem vrniti pravočasno, bom obvestil osebo, ki
je opremo izposodila ter se z njo dogovoril o novem datumu vrnitve. POMEMBNO: v primeru neupravičene zamude pri
vrnitvi opreme zaračunavamo pavšalno zamudnino v višini 20€/dan za vsak kos izposojene opreme!

Seznam izposojene opreme:
1
2
3
Dodatno(stativ, mikrofoni...) pripiši:
1
Vrnjeno dne:
Prevzel:
Podpis prevzemnika opreme(PiNA):
Program izposoje opreme KID PiNA podpirajo: Javni sklad za kulturne dejanosti, Urad za mladino RS in
Mestna občina Koper.

