Palveluhinnasto
HIEKAN TAIDEMUSEO
Pirkankatu 6, 33210 Tampere
Puh. 050 523 7251

Hinnasto on voimassa toistaiseksi.

OPASTUKSET JA AVAUSMAKSUT
Opastus arkisin kello 9‒17

HINTA
70,00

Opastus sunnuntaisin kello 12‒15

100,00

Opastus kello 18‒19 (vain ti, ke, to)

100,00

Ovenavausmaksu sunnuntaisin aukioloaikojen ulkopuolella

150,00

VALOKOPIOT

HINTA

Valokopio A4 (mustavalkoinen)

0,50

Valokopio A3 (mustavalkoinen)

1,00

KONSERTIT (tilavuokra)

HINTA

Hinnat sisältävät kokonaisuudessaan kahden tunnin tilavuokran, siivouksen,
museon tuolien (30 kpl) järjestelyn, konsertti-ilmoittelun museon kotisivuilla sekä
flyygelin käytön (ei viritystä). Lipunmyynti on konsertinjärjestäjän tehtävä.
Museon tiloja ei vuokrata yksityistilaisuuksiin.
ti–to klo 15‒19

300,00

ti–to klo 18–20

400,00

su klo 15–17

500,00

KUVAPALVELUT

HINTA

Kuvan kokonaishinta muodostuu tallenteen hinnasta ja käyttömaksusta
(esim. yksityishenkilöille kokonaishinta on vähintään 20 euroa/kuva).
Alle 20 euron tilauksiin tulee pienlaskutuslisä 5 euroa.
Digitaalinen tallenne 300 ppi / RGB
Max A4 olemassa olevan tiedoston mukaan

15,00

Suuremmat kuvakoot (tuntiveloitus, minimi 55 €)

55,00

››

KÄYTTÖMAKSUT

HINTA

Käyttömaksu on kuvakohtainen. Käyttömaksu veloitetaan aina kuvatilauksen
yhteydessä. Käyttö ilman käyttömaksua: opinnäytteet, yliopistojen tieteelliset
julkaisut.
Yksityishenkilöt

5,00

Yksityishenkilökäyttö sisältää kuvakopion pitämisen omassa valokuvaalbumissa tai vastaavassa ja omassa käytössä olevan tilan seinällä.
Yksityishenkilökäyttö ei salli kuvan kaupallista käyttöä. Kuvan tilaajan ja
maksajan on oltava yksityishenkilö.
Muut toimijat
Yleishyödyllisten kulttuurijärjestöjen, kotiseutuyhdistysten ym. julkaisut

35,00

Aikakaus- ja päivälehdet

80,00

Kirjat

80,00

Kirjat, maailman-oikeudet

250,00

Postikortti, kirjan kansi

134,00

Näyttelyt, somistus ja lavastus

80,00

Juliste (museot, teatterit)

140,00

Juliste (muut)

220,00

Internet

80,00

Internet: museot ja oppilaitokset

30,00

Internet: liikelaitokset

100,00

Internet: kaupallinen toiminta

220,00

Verkkosivulla kuvat on esitettävä pienennettynä max kokoon 1024 x 768
pikseliä.
Televisio-ohjelma, elokuva, video

134,00

AV-materiaali, jokainen 1 - 6 dian sarja

80,00

Kalenteri, ohjelmalehtinen ym. vastaava

80,00

Äänilevyn, kasetin, videon kansi

80,00

Postimerkit

80,00

Mittapiirustus

90,00

Korujäljennösten käyttöoikeusmaksu

700,00

Sopimusasiakkaat
Suurasiakkaiden kanssa voidaan sopia hinnoittelu ja laskutus erikseen.
Kuvan käyttö mainostarkoitukseen
Käyttömaksu määritellään tapauskohtaisesti.
Esinekuvat
Hiekan taidemuseon kuvat normihinnaston mukaan
Kuvausluvalla itse otettujen esinekuvien käyttö opinnäytteessä on maksutonta.

››

MUUT KUVAPALVELUT

HINTA

Kuvatiedostojen tallennus
CD-ROM / DVD

15,00

Muistitikku

15,00

Lähetetyn linkin kautta lataaminen itse on maksutonta.
Skannaus
Skannattavan asiakirjan tai kuvan koko korkeintaan A4 (hinta/kpl)

15,00

Laajat kuvahaut ja tietopalvelu
Tuntiveloitus

72,00

Minimiveloitus 0,5 tuntia

36,00

Kuvausmaksu
Museon valokuvaajan kuvaustyö, tuntiveloitus

70,00

Minimiveloitus 0,5 tuntia

35,00

Hinta veloitetaan, kun Hiekan taidemuseon kuvataide- tai esinekokoelmia
kuvataan asiakkaan tilauksesta ja asiakkaan tarpeet huomioiden.
Kuvankäsittelupalvelut (jokainen alkava tunti)

70,00

Kuvaukset museon tiloissa (edellyttää sopimusta) / alkava tunti, arkisin klo 9‒15 50,00
Kuvaukset museon tiloissa (edellyttää sopimusta) / alkava tunti, sunnuntaisin
Kuvaamisen yhteydessä tiloista peritään lisäksi järjestelymaksu

200,00
45,00

TOIMITUSEHDOT
Käyttöoikeus
Asiakkaalla on kuvaan kertakäyttö-/monimediakäyttöoikeus kuvatilauksessa
määriteltyyn tarkoitukseen. Käytettäessä samaa kuvaa useaan kertaan
samassa tuotteessa, jokaisesta käytöstä on maksettava oma käyttömaksu.
Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää. Hiekan taidemuseon ja valokuvaajan/tekijän
nimi on aina mainittava kuvan yhteydessä, ellei toisin sovita. Asiakkaalla on
vastuu tekijänoikeuksien ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta kuvien käytössä.
Kuvakopioiden tallentaminen
Käytön jälkeen digitaaliset kuvatiedostot on hävitettävä.
Alennukset
Paljousalennus samaan kohteeseen käytetyistä ja samassa tilauksessa olevien
kuvien käyttömaksuista
10-20 kuvaa, alennus -5 %
21-40 kuvaa, alennus -8 %
yli 40 kuvaa, alennus -10 %
››

Toimitusaika
Toimitusajat sopimuksen mukaan. Kiireellisistä toimituksista peritään lisämaksu
50 % tallennemaksusta.
Laskutus- ja pakkauskulut
Pienlaskutuslisä 5,00 euroa, jos laskun summa alle 20,00 euroa.
Pakkauskulut todellisten kulujen mukaisesti, vähintään 3,00 euroa.

