אוניברסיטת חיפה
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ART DEPARTMENT

טופס השאלת ציוד  :צילום סטילס
אני הח"מ _______________ ת.ז __________________ .מצהיר ומתחייב כדלקמן:
לבקשתי ,בהיותי סטודנט האוניברסיטה ,שחלק מעבודתי מצריכה שימוש בציוד החוג ,נאותה
האוניברסיטה להשאיל לשימושי הבלעדי את הציוד:
כמות

שם הפריט

התקבל בתאריך

חתימת השואל

הערות

 KITמצלמת  35מ"מ ניקון דגם __________
עדשת מקרו  50מ"מ 2/8F
מצלמת ממיה C220 6*6
עדשת  55למצלמת ממיה C220 6*6
מצלמת פנטקס  + 6*7עדשת  105מ"מ
 KITמצלמת ניקון דיגיטלית
מד אור לינוקס /מינולטה
פלש סטודיו וילנסקי 800
פלש סטודיו וילנסקי 400
קופסת אור
חצובה למצלמה

MANFRONTTO 190

חצובה למצלמה MANFRONTTO 55C

חצובת תאורה

KUPO 023

חצובת תאורה ARRI
חצובת תאורה 004 MANFRONTTO

פנס תאורה
מטריה לסטודיו לבן/כסף
פלש נייד ___________

* KITמצלמה סטילס כולל :מצלמה ,עדשה ,סוללה ,מטען ,כבל  ,RCAתיק נשיאה

כתב התחייבות:
 .1אני מצהיר בזאת שאני יודע להשתמש בציוד הר"מ.
 .2אני מתחייב לשמור על הציוד שהושאל לי ולהחזירו למחסן 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 לימוד 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 לאחרי המחסן או לרכז הסדנאות 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 אלא לעיל ,אחשב כמי שעבר עבירת משמעת
ואהיה נתון לשפוט משמעתי של רשויות המשמעת על -פי הקבוע בתקנון המשמעת לתלמידים.
ותימשך עד ___________ אך לא יותר
 .9תקופת ההשאלה הינה החל מ____________ -

מ  -14יום .הארכת תקופת ההשאלה תתבצע באישור בכתב.
ולראיה באו הצדדים על החתום:
לחודש______________
היום___________

שנת__________

_____________

_____________

_____________

___________

שם מלא

חתימה

טלפון סלולרי  /אחר

נמסר ע"י
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