GRUNNKURS KAMERA
Respekt og ansvar
●

Ha respekt for utstyret og vær forsiktig. Når du låner utstyr er du ansvarlig for at
ingenting blir ødelagt.

●

Ikke lån bort utstyr fra GROW til venner og familie - hvis noe blir ødelagt er du uansett
ansvarlig.

●

Pass også godt på ditt eget utstyr hvis du bruker det. GROW er ikke ansvarlig for skader
på ditt utstyr om du bruker det i våre aktiviteter.

Behandling av utstyr
●

Vær ekstra forsiktig når du skal bytte objektiv - pass på støv!
Hold kamera rett fram slik at det ikke kommer noe oppi kamera.

●

Aldri bruk makt - da er det noe feil, det skal gå av seg selv.

●

Solblender er viktig for å ikke få lens flares. Solblender beskytter også mot støt.

●

Pass på at kamerareima ikke henger løst, f.eks ned fra et bord.

●

Ha kamerareima rundt halsen når du går med kamera.

●

Vær varsom med kamera og vann! Beskytt kamera mot regn eller andre vannkilder som
kan trenge inn i kamera.

Utlån og innlevering
●

Husk å ta med fulladet batteri og minnekort til kamera.

●

Formatèr alltid minnekortet før du begynner å ta bilder.

●

Sett batteri til lading hvis det snart er tomt.

●

Lever minnekort i din mappe på Tonjes kontor.

●

Husk brakett hvis du skal låne stativ. Husk også å levere tilbake braketten!

●

Du har selv ansvar for oppbevaring av din egne bilder og fotofiler. Du oppbevarer filer i
GROWs skylagringstjeneste og maskiner på eget ansvar, og GROW har ingen forpliktelse
til å ta vare på disse. Vi anbefaler å ta med egen minnepinne eller harddisk, eller sende
filene til deg selv via e-post eller programmer som WeTransfer. Snakk med leder hvis du
ikke har minnepinne eller ekstern harddisk, og trenger hjelp.

BESTÅTT GRUNNKURS KAMERA

Dato:________________

________________________________________________
Fullt navn ungdom

____________________________________________
Underskrift GROW

________________________________________________
Underskrift ungdom

Martine: 90 98 61 64 // Tonje: 90 41 47 42 // Youssef: 93 63 01 84
Finn ut mer om GROW: www.aktivigrorud.no/grow

