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נוהל השאלת ציוד צילום  /וידיאו
כל סטודנט  /מרצה בחוג לאמנות המעוניין להשאיל ציוד צילום  /וידיאו  ,לצורך לימודים /
הוראה ,מתבקש ליידע את טכנאי סדנאות הוידיאו והצילום בדבר בקשתו באמצעות הדוא"ל או
בשעות קבלת הקהל )המידע מפורסם באתר האינטרנט ) ( http://artcreat.haifa.ac.ilועל גבי לוחות
המודעות של החוג(.
ניתן להשאיל את הציוד אך ורק לתקופה של שבוע ימים )מיום השאלתו( ,ניתן לבקש הארכת
תקופת ההשאלה ,בכל מקרה לא יותר מסך של  14יום.
השאלת הציוד ,לכל פעילות ,בין אם בתחומי המשכן לאמנויות ובין אם מחוצה לו ,מחייבת:
 .1שמירת הציוד המושאל
 .2החזרת הציוד המושאל במועד שנקבע
 .3חתימה על כתב התחייבות )להלן(
 .4הפקדת צ'ק ביטחון ,אצל טכנאי סדנאות הוידיאו והצילום ,בסכום של  ,$1,000למשך כל
שנות לימודיו )במידה וימשוך התלמיד את צ'ק הביטחון במהלך אחת משנות לימודיו,
לא יוכל להשאיל יותר ציוד ,עד אשר יחדש את הפקדת צ'ק הביטחון(.
במידה ומסיבה כלשהי הציוד ניזוק ו/או חסר ו/או נגנב ,חלה חובת הסטודנט לפצות את
האוניברסיטה בסכום השווה לערך הציוד ו/או שהאוניברסיטה מצידה תפדה את צ'ק הביטחון
על סך  ,$ 1,000שהוא סכום השווה להשתתפות עצמית בביטוח הציוד.
כל בקשה להארכת תקופת ההשאלה תעשה בכתב ,באחת מהדרכים הבאות:
 .1בדוא"ל לטכנאי סדנאות הוידיאו והצילום )המפורסם באתר האינטרנט של החוג(.
 .2בחידוש חתימת המשאיל על גבי כתב ההתחייבות ,בשעות קבלת הקהל של טכנאי
סדנאות הוידיאו והצילום.
כתב התחייבות :
 .1אני מצהיר בזאת שאני יודע להשתמש בציוד הר"מ.
 .2אני מתחייב לשמור על הציוד שהושאל לי ולהחזירו במצב שקיבלתי אותו .אני מתחייב
להגן על הציוד מפני נזק ,חבלה ,מפגעי מזג אויר וגניבה .ידוע לי כי הנני אחראי לשלמות
הציוד ולהחזרתו במועד.
 .3אני מצהיר שקיבלתי את הציוד הר"מ כציוד לצורך לימודים  /הוראה בחוג לאמנות
ואסור לי לעשות בו שימוש אחר.
 .4אני מתחייב שלא להעביר את הציוד לאחר בין בתוך החוג או מחוץ לו.
 .5אני מתחייב לדווח באופן מיידי לטכנאי סדנאות הוידיאו והצילום על כל מקרה של גניבה
או נזק לציוד שקיבלתי .אני מתחייב למסור עדות על המקרה בפני כל גורם שיידרש,
פנימי או חיצוני.
 .6ידוע לי כי אי החזרת הציוד במועד או החזרתו כשהוא ניזוק ו/או לא שלם עשויה לעכב
קבלת צ'ק הביטחון שהפקדתי ועשויה לעכב קבלת תעודת לימודים וכמוהו כחוב כספי
לאוניברסיטה.
 .7היה ומסיבה כלשהי לא יוחזר הציוד כמפורט בסעיף  6לעיל ,ו/או ימצא בלתי תקין או
כשיר לעבודה ,הנני מתחייב לפצות האוניברסיטה בסכום השווה לערך הציוד ביום
רכישתו על ידי האוניברסיטה ,בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ,המתפרסם
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובניכוי פחת בשיעור  15%לשנה ואו לחילופין
לשלם את סכום ההשתתפות העצמית שדורשת חברת הביטוח בגובה $1,000
 .8ידוע לי כי במידה ולא אפעל על-פי התחייבותי לעיל ,אחשב כמי שעבר עבירת משמעת
ואהיה נתון לשיפוט משמעתי של רשויות המשמעת על-פי הקבוע בתקנון המשמעת
לתלמידים.
 .9תקופת ההשאלה הינה החל מ ____________ -ותימשך עד ___________אך לא
יותר מ  -14יום .הארכת תקופת ההשאלה תתבצע באישור בכתב.
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