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D. KOKALEKUARI/KOKALEKUEI DAGOZKIEN DATUAK

Hiri-zirkulazioa:

 Oinezkoen zirkulazioaren mozketa (adierazi mugarriztatu beharreko metroak eta eremua)

Aparkalekuak /espazioa erreserbatzea:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi lekua eta beharrezko metroak)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi pisua, dimentsioak, lekua eta beharrezko metroak)

Grabaketa berezia:

 Armekin grabatzea  Animaliekin grabatzea    Haurrekin grabaketak

 Eszena arriskutsuak   Larrialdi baten eszenaratzea, krimena, sua...  Efektu bereziak

 Hiri-altzarien aldaketak Hiriko argiztapenean aldaketak   

 Beste batzuk, zehaztu

BEHARRAK

Kokaleku bakoitzeko bete behar duzu orri hau, eta adierazi, dituzun behar zehatzak filmaketaren gida 
kontsultatuta.

KOKALEKUA

Kokalekua identifikatzea. Xehatu ezazu ahalik eta gehien kokaleku zehatza (erantsi planoa)

Udalerria

Helbidea, osorik

Hasiera-data    Amaiera-data

Hasiera-ordua    Amaiera-ordua

Zenbat egunez grabatuko den kokaleku horretan

Kokalekuan egongo den pertsona kopurua (eszena horretarako proiektuaren lantaldea eta figuraziokoak barne)

Ekipo materiala (adierazi pisua eta dimentsioak)

 Ekipo soila

 Beste batzuk (garabiak, fokuak, travellinga, etab.)

 Atrezzoa jartzea

Empresaren izena

Proiektuaren izenburua

FILMATU BEHAR DEN ESZENAREN SINOPSIA
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Ibilgailuekin sartzea:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi pisua, dimentsioak, nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

Ibilgailuen zirkulazioa:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi lekua eta beharrezko metroak)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi pisua, dimentsioak, lekua eta beharrezko metroak)

Zamalanetarako ibilgailuak erabiliko ditu:

 3.500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua (adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

 3.500 kilo baino gehiagoko ibilgailua (adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua)

Trafikoaren kontrola / trafikoa moztea:

 Adierazi zenbat metro, eremua eta denbora

Agiri hau sinatuta, berariaz ematen dut nire datuak datuen babeserako oharrean (ikus Eranskina) ezarritako moduan eta baldintzetan tratatzeko 
baimena.

Enpresaren sinadura eta zigilua

OHARRAK


	Empresaren izena: 
	Proiektuaren izenburua: 
	Udalerria: 
	Helbidea osorik: 
	Hasieradata: 
	Amaieradata: 
	Hasieraordua: 
	Amaieraordua: 
	Zenbat egunez grabatuko den kokaleku horretan: 
	Kokalekuan egongo den pertsona kopurua eszena horretarako proiektuaren lantaldea eta figuraziokoak barne: 
	Ekipo materiala adierazi pisua eta dimentsioak: 
	Ekipo soila: Off
	Beste batzuk garabiak fokuak travellinga etab: Off
	Atrezzoa jartzea: Off
	undefined: 
	undefined_2: 
	FILMATU BEHAR DEN ESZENAREN SINOPSIA: 
	Armekin grabatzea: Off
	Eszena arriskutsuak: Off
	Hirialtzarien aldaketak: Off
	Beste batzuk zehaztu: Off
	Animaliekin grabatzea: Off
	Larrialdi baten eszenaratzea krimena sua: Off
	Hiriko argiztapenean aldaketak: Off
	Haurrekin grabaketak: Off
	Efektu bereziak: Off
	Oinezkoen zirkulazioaren mozketa adierazi mugarriztatu beharreko metroak eta eremua: Off
	undefined_4: 
	3500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua adierazi lekua eta beharrezko metroak: Off
	3500 kilo baino gehiagoko ibilgailua adierazi pisua dimentsioak lekua eta beharrezko metroak: Off
	undefined_6: 
	3500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua adierazi lekua eta beharrezko metroak_2: Off
	3500 kilo baino gehiagoko ibilgailua adierazi pisua dimentsioak lekua eta beharrezko metroak_2: Off
	undefined_7: 
	3500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua: Off
	3500 kilo baino gehiagoko ibilgailua adierazi pisua dimentsioak nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua: Off
	undefined_8: 
	3500 kilo baino gutxiagoko ibilgailua adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua_2: Off
	3500 kilo baino gehiagoko ibilgailua adierazi nondik sartuko den eta ibilgailu kopurua: Off
	Adierazi zenbat metro eremua eta denbora: Off
	undefined_9: 
	OHARRAK: 
	undefined_5: 
	undefined_3: 
	undefined_51: 
	undefined_61: 
	undefined_71: 
	undefined_81: 


