Esküvői fotózási szabályzat a fertődi Esterházy-kastélyban és kastélyparkban
2020.02.20-tól visszavonásig érvényes

1.
Az esküvői fotózás minden esetben előzetes bejelentkezés alapján történik, előre
egyeztetett időpontban. A fotózást megelőzően legalább egy héttel szükséges a bejelentkezés
az info@eszterhaza.hu e-mail címen vagy a +36 99 537 640 telefonszámon. Esküvői fotózásra
a kastély nyitvatartási idejében kerülhet sor.
2.

Az esküvői fotózás ára egy alkalomra vonatkozik az alábbiak szerint:

A fotózás díja 20.000,- Ft + áfa / óra, melyet a kastély recepcióján köteles a fotózás
megrendelője kifizetni.
3.
A Cziráky Margit Rózsakertben történő esküvői fotózás díja 15.000 Ft / óra, melyet a
kastély recepcióján köteles a fotózás megrendelője kifizetni. Ezen kívül minden személynek
rózsakerti belépőjegy vásárlása szükséges, melynek díja 1.000 Ft (Belépőjegy váltható a
rózsakert bejáratánál). Fotózásra a rózsakert nyitvatartási idejében kerülhet sor.
4.
A fotózást az előre egyeztetett időpontban, a fotózási díj megfizetése és a
megrendelőlap, valamint a szerződés kitöltött és aláírt példányának a recepción történő leadása
után kezdheti meg a megrendelő.
5.
A fotózás megrendelőjének kötelessége figyelembe venni azt, hogy az esküvői fotózásra
jelentkezés nem jelent kizárólagosságot: egy időben több pár is tartózkodhat a területen és
készíthet felvételeket, a múzeumi térben látogatói csoportok tekintik meg a kiállítást, valamint
a kül- és beltéri helyszíneken rendezvények lehetségesek.
6.
A fotózáson résztvevők kötelesek a kísérő és a biztonsági szolgálat utasításait
maradéktalanul betartani és végrehajtani. A látogatók és a rendezvények zavarása, a szabad
áthaladás hosszabb idejű feltartása a fotózás azonnali leállítását vonja maga után.
7.
A múzeumi térben a fotózás során gumírozott talpú állvány és reflektor/vaku használata
kizárólag a nyári ebédlőben, sala terrenaban, a lépcsőházban és a Haydn-teremben
engedélyezett. Reflektor/vaku használata az Apolló-/díszteremben nem megengedett. A
fotózáson résztvevők maximális létszáma 6 fő lehet. A létszámot a fotózás megkezdése előtt
köteles a megrendelő a recepció számára lejelenteni. Kisgyermekek egy fő felnőtt kísérővel
tartózkodhatnak a múzeumi terekben.
8.
A kültéren történő fotózás bejelentkezési és egyeztetési kötelezettséggel jár. Kiemelten
fontos abban az esetben, ha valamilyen járművet vagy élő állatot is kívánnak a fotózás során
használni (pl.: oldtimer autó, hintó, ló, stb.).

9.
A fent említett járművek a díszudvarba nem hajthatnak be, fotózásra a kastély déli
homlokzatának murvás területét vehetik igénybe. A járműnek a kastély épületétől lévő
távolsága minimum 5 méter. A jármű behajtása és helyfoglalási díja óránként 5.000,- Ft + áfa /
jármű. Élő állat (pl. ló) a díszudvarba nem vihető. Fotózásra a kastély déli homlokzatának
murvás területét vehetik igénybe. Az élő állatnak a kastély épületétől lévő távolsága minimum
5 méter. Az élő állat beszállítása, behajtása és helyfoglalási díja óránként 5.000,- Ft + áfa /
egyed. Az élő állat fotózásánál a megrendelő köteles a helyszínt eredeti állapotában
visszaállítani.
10.
A fotózás során bekövetkező bárminemű káreseményről jegyzőkönyv készül.
Amennyiben a megrendelőnek felróható okból következik be a káresemény, úgy megrendelő
köteles a megállapított anyagi kárt maradéktalanul megtéríteni.
11.
Jelen szabályzat kizárólag esküvői fotózásra bejelentkezett megrendelők esetében
alkalmazott. A kastélyban esküvői ceremóniát rendelőkre egyéb bel- és kültéri fotózási díjazás
vonatkozik.

Fertőd, 2020. február 20.
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