лист на бланку організації
Директору
Національного науково-природничого
музею НАН України
академіку НАН України
Ємельянову І.Г.

Вельмишановний Ігоре Георгійовичу!
(назва компанії) в особі _________________ звертається до Вас з проханням надати дозвіл на
проведення зйомки в експозиціях Національного науково-природничого музею НАН України.
Вказати:
1. Ціль та сюжет зйомки (герой, актор, команда, група тощо)
2. Дату зйомки (врахувати правила музею щодо можливості проведення зйомок у дні та часи
роботи Музею без відвідувачів, а саме у понеділок та вівторок з 10:00 до 17:00).
3. Тривалість зйомки.
4. Перелік локації Музею де планується проведення зйомки (поверх, експозиційна зала або
об’єкти).
5. Де саме будуть використані та транслюватись відзняті матеріали.
6. Кількість знімальної групи, обладнання та транспорту, що супроводжуватиме зйомку.
7. Відповідальна особа з боку знімальної групи (посада, паспортні дані).
Гарантувати:
8. Дотримання погодженого графіка зйомки.
9. Дотримання правил безпеки санітарних норм, протипожежних вимог, техніки безпеки,
охорони праці під час перебування знімальної групи у приміщеннях Музею.
10. Не порушення розташування, форми, змісту і дизайну існуючих в Музеї експозицій, плакатів та
виставкових стендів, у тому числі: обережно ставитися до споруд і пристроїв музейного
комплексу: не чіпати руками музейні експонати, предмети, не перекладати їх на інші місця, не
псувати і не зривати етикетки, описові тексти, не переміщати інформаційні стенди та
вказівники, не розміщувати власні знімальні та/або освітлювальні прилади на вітринах,
скляних шафах, експонатах тощо)
11. У разі нанесення (умисно чи з необережності) членами знімальної групи або її
представниками збитків Музею гарантувати відшкодування всіх таких збитків або витрат на
усунення результатів таких збитків згідно виставленої Музеєм вимоги про оплату таких
збитків.
12. Обладнання знімальної групи не буде підключатись до електричних мереж Музею.
13. Оплату послуг за надання площ для зйомки згідно затверджених тарифів Музею. (Див. на
сайті музею)
14. У разі збільшення погодженої тривалості зйомки внести доплату згідно тарифів Музею.
15. Усі дії знімальної групи на території Музею погоджувати з відповідальним представником
Музею, який буде закріплено за знімальною групою.

Дата. Посада. ПІБ. Підпис. Печатка організації.

Лист можна передати адміністратору ННПМ НАН України або надіслати його скан-копію на
електронну адресу Музею info@museumkiev.org копія на jkomar2007@gmail.com. Узгодження за телефоном
044-235-62-66.

