STATISZTA TÁJÉKOZTATÓ

Általánosságban a statisztálásról:

Célunk, hogy jól érezd magad a forgatáson, ennek előfeltétele az alábbi szabályok
betartása. Kérjük, figyelmesen olvasd el, hogy általánosan tájékozódj. Egy
forgatáson mindenkire vonatkoznak szabályok, melyek a gördülékeny munkavégzést
szolgálják. Ugyan eseti munkáról beszélünk, mégis ugyanolyan felelősségteljes
hozzáállásra van szükség, mint bármely más munkavégzés során.
Téged a megrendelők által kért karaktereknek megfelelően fogunk - legtöbb esetben
telefonon - megkeresni. Ez azt jelenti, hogy az itt készült fotód kulcsfontosságú.
Ennek
megfelelően
érdemes
minden
évben
bejönni
hozzánk
egy
ingyenes
fotófrissítésre - illetve ha úgy ítéled meg, hogy változik a külsőd, szintén nem
árt új fényképeket csináltatnod nálunk.
Egy forgatási nap, azaz a Te munkaidőd is mindig napi 12 óra, tehát minden esetben
erre számíts. Amennyiben nem érsz rá az általunk ajánlott munka napján egész nap,
ne vállald el a forgatást. Például előfordulhat, hogy elhúzódik a felvétel és
túlórában dolgozunk tovább –ennek díjazása minden esetben produkciófüggő.
Az előre egyeztetett forgatási időpontra mindig pontosan érkezz. Amennyiben a már
megbeszélt munkával kapcsolatban bármi közbejön, kérjük azonnal jelezd az
ügynökség felé.
A pontos kezdési időpontot és helyszínt mindig a forgatást megelőző nap fogod
megkapni. Szaknyelven ezt hívjuk diszponálásnak. Ez minden esetben telefonon
történik, filmek esetében pedig nem ritka a késő esti diszponálás sem.
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Forgatás, helyszíni tudnivalók:

- Kérjük, hogy érkezéskor és távozáskor jelentkezz /”csekkolj”/ be illetve ki az
Open statisztaszervezőinél
- Az alapvető tisztasági, higiéniai és megjelenési szabályokat mindig tartsd be
- Alkoholos, drogos befolyásoltság automatikus kizárást jelent a forgatásról és az
ügynökség adatbázisából
- Mindig hozz magaddal személyi igazolványt
- Amennyiben olyan betegséged van, amelyről tudnunk kell, kötelességed jelezni
felénk.
- A forgatással kapcsolatosan mindig titoktartás kötelez
- A helyszínen tilos bármilyen képi-, illetve hanganyag rögzítése, ebből
kifolyólag a díszletbe tilos mobiltelefont, fényképezőgépet, kamerát bevinni
- A színészeket tilos megszólítani, lefotózni, vagy bármilyen kommunikációt
kezdeményezni velük - a díszletben és azon kívül is
- Minden esetben tartsd be a rendezőasszisztensek és a statiszta felügyelők
utasításait
- Engedély nélkül soha ne hagyd el a díszletet
- Dohányzás csak a kijelölt helyeken lehetséges, azt is csak akkor, ha az
asszisztensek, vagy a statiszta felügyelők engedélyt adnak rá
- Amennyiben a helyszínen bármilyen kelléket, vagy pl. ruhát kapsz, azt a forgatás
végén minden esetben le kell adni
- Soha ne nézz a kamerába
- Előfordulhatnak üresjáratok a forgatásokon, ezért jó, ha viszel magaddal könyvet
és némi harapnivalót
- A stábtagok részére fenntartott ellátóhelyek /büfé, kraft/ használata nem
megengedett
- Mindig figyelj magadra és másokra is
Minden produkció más és más, ezért a forgatással kapcsolatos részleteket mindig
egyeztetjük Veled.

Előre is köszönjük együttműködésed!
Open Casting KFT.
CÍM:
TELEFON:
E_MAIL:
WEB:

Budapest – Kálvin tér 5. II.em.
+361 486 0562
info@opencasting.hu
www.opencasting.hu
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