adresa

Strada Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2
România, Iași, 700051

telefon
fax

+40 232 208 800 (825)
+40 232 211 821

email
web

secretariat@palasiasi.ro
www.palasiasi.ro

REGULAMENT „TAXĂ FOTO-VIDEO” ÎN GRĂDINA PUBLICĂ PALAS
Sesiunile foto – video profesionale pentru evenimente private (nuntă, botez etc.), de produs
sau de modă vor fi permise în grădina publică Palas, indiferent de anotimp şi de zi, în
intervalul orar 10.00-22.00, exclusiv contra unei taxe de fotografiere-filmare.
Interval orar: 1 oră, doar în grădina publică Palas.
Taxa: 200 de lei (plătibilă în avans, la momentul rezervării).
Taxa pentru închirierea Caruselului Veneţian – este o taxă suplimentară sau independentă de
sesiunile foto-video din grădina publică Palas.
Durata: cca. 5 minute, caruselul fiind complet liber (1 cursă).
Costul: 100 de lei.
Rezervarea şi încasarea taxei/taxelor se face în prealabil, la cele două Centre Info din Palas
Mall (Centrul Info 1 – intrare Palatul Culturii și Centrul Info 2 – intrare Auchan).
Rezervările se pot face și în aceeaşi zi a fotografierii şi/sau filmării. Persoanele care au făcut
rezervarea vor ridica, în momentul efectuării plăţii, de la Centrele Info, ecusoanele
(cartonaşele) pe care vor fi precizate data şi intervalul orar rezervat. Ecusoanele îşi pierd
valabilitatea la expirarea intervalului orar menţionat.
Menţiuni speciale pentru persoanele care au făcut rezervare:
 Persoanele care nu s-au prezentat în intervalul orar consemnat, pierd rezervarea şi
implicit suma plătită sau sumele plătite.
 Este posibil ca, în intervalul rezervat în grădina publică, să mai fie şi alte fotografieri
programate, însă spaţiul generos permite fotografierile şi filmările simultane.
 Este posibil ca, în grădina publică, să aibă loc evenimente organizate de către Palas Mall.
Observații
Fotografierea este permisă în grădina publică Palas tuturor celor care dispun de telefoane
mobile sau camere foto personale, indiferent de dimensiune, dacă scopul fotografierii este
strict cel turistic sau de recreere.
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