
Umowa dotycząca wykonania zdjęć ślubnych

Umowa zawarta w dniu…………………….…..…….......…,w...............................................................................pomiędzy:

Zamawiającymi: (imiona, nazwiska, numer dowodu osobistego, adres, telefon, e-mail)

Pani:
…………………………………..………………..…………………………………………….…….…..………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………..….

Pan :
………………………………………………………………………………………………………………...…................

…………………………………………………………………………..…………………………………………………i

Wykonawcą - Fotografem:
Dane firmy: KLIMA PAWEŁ, Racibórz, ul. Londzina 36,
NIP 639-181-93-09, REGON 2408785567 (tel. 502 386 489, e-mail pawelklima.pl@gmail.com, www.pawelklima.pl)

§1

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania fotoreportażu ślubnego na uroczystości w dniu:

………….....................................................................................................(dzień/miesiąc/rok/dzień tygodnia)

Określenie  miejsc uroczystości / ZAKRES USŁUGI określenie zakresu czasowego

przygotowania – dokładny adres (z reguły przyszłej Pani Młodej)

miejscowość:

ulica:

od godz………...……..…
(nie wcześniej niż od godziny 10.00)

miejsce ceremonii / kościół P.W.

miejscowość:

ulica:

godz………..……………

przyjęcie weselne / nazwa sali

miejscowość:

ulica:

do godziny……………….
(max. godz. 00.30)

mailto:pawelklima.pl@gmail.com
http://www.pawelklima.pl


§2

ZAKRES USŁUGI (rezygnacja z poszczególnych elementów usługi nie ma wpływu na zmianę ceny)

WYBRANY
PAKIET

FOTOREPORTAŻU

ZAKRES
CZASOWY

USŁUGI

MINIMALNA
ILOŚĆ ZDJĘĆ
CYFROWYCH

DODATKI CENA

SKRÓCONY
(pakiet nie jest dostępny w
soboty w miesiącach maj -

wrzesień oraz w święta)

TAK / NIE

ceremonia
+ 3 h wesela

250
na życzenie zdjęcie grupowe

galeria online
2450 zł

STANDARDOWY

TAK / NIE

do 2 godz.
przed

ceremonią (lecz
nie wcześniej
niż od godz.

10.00)

do godziny
21.00

550

na życzenie zdjęcie grupowe oraz zdjęcia z
rodziną i gośćmi

sesja portretowa w dniu ślubu

150 zdjęć wywołanych w formacie 23x15 cm na
papierze jedwabistym

galeria online

3450

lub
3880 zł

jeśli
fotografowanie
przedłużone na

życzenie do 00:30

PREMIUM

TAK / NIE

3 godz. przed
ceremonią lecz
nie wcześniej
niż od godz.

10.00

do godziny
00.30

850

na życzenie zdjęcie grupowe oraz zdjęcia z
rodziną i gośćmi

sesja portretowa w dniu ślubu

galeria online

prezentacja - kilkunastominutowy pokaz zdjęć z
muzyką

pendrive usb 3.0 32 GB zawierający wszystkie
zdjęcia oraz prezentację

150 zdjęć wywołanych w formacie 23x15 cm na
papierze jedwabistym

drewniana, ręcznie wykonana, personalizowana
skrzynka - etui w której mieszczą się zdjęcia oraz

pendrive

fotoobraz w formacie 60x40 cm

3950 zł

Opcjonalne dodatki do fotoreportażu wraz z wyceną:

● dodatkowe zdjęcia wywołane: format 23x15 cm - 2,5 zł, format 15x10 cm - 1,5 zł

● 150 zł - fotoobraz w formacie 60x40 cm

● 250 zł - każda dodatkowa rozpoczęta godzina fotoreportażu w dniu ślubu (poza zakres z wybranego pakietu),

● 300 zł - prezentacja filmowa - kilkunastominutowy pokaz zdjęć z muzyką,



● 175 zł - pendrive zawierający cyfrowe zdjęcia w drewnianym personalizowanym etui,

● 350  zł - zdjęcia wywołane 150 sztuk na papierze jedwabistym w formacie 15x23 cm w drewnianym personalizowanym

pudełku oraz z pendrive

● 800 zł - sesja narzeczeńska (czas sesji ok .1,5 h., minimum 40 zdjęć w formie cyfrowej),

● 1800  zł - sesja plenerowa ślubna dodatkowego dnia. Sesja zdjęciowa realizowana jest w tygodniu (poniedziałek - piątek).

Czas sesji to ok. 3 - 5  godzin wraz z przejazdami. Dodatkowo zamawiający otrzymuje minimum 150 zdjęć w formie

cyfrowej. Cena sesji plenerowej jest zagwarantowana do sześciu miesięcy od dnia ślubu chyba, że strony ustalą inaczej.

Sesje zagraniczne oraz wyjazdowe (powyżej 100 km od Raciborza) lub wykonane w weekendy są wyceniane indywidualnie.

Jeśli wybierzecie termin sesji inny niż lipiec i sierpień i sesja będzie realizowana w zaproponowanych przeze mnie

lokalizacjach to otrzymacie dodatkowy rabat na sesję w wysokości 300 zł.

Koszt dojazdu w dniu uroczystości….…………..……….……….zł

Wynagrodzenie w kwocie 2000 zł jest płatne w dniu ślubu.

W przypadku pakietu skróconego w dniu ślubu płatna jest całość wynagrodzenia.

Wszystkie ceny są zagwarantowane dla realizacji usługi w roku podpisania umowy oraz w roku kolejnym. Umowy, których realizacja

nastąpi po dwóch latach kalendarzowych od podpisania umowy mogą być waloryzowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji

ogłoszonego przez GUS dla danego roku.

§3

Zamawiający w momencie podpisywania niniejszej umowy wpłaca zadatek w wysokości 1000 zł WPŁACONO (TAK/NIE).

Zadatek może być wpłacony na konto wykonawcy do 7 dni od momentu podpisania umowy. WPŁACONO (TAK/NIE).

Brak wpłaty zadatku powoduje nieważność umowy i skutkuje brakiem realizacji fotoreportażu.

Zapłata pozostałej części wynagrodzenia, dojazdu, nastąpi najpóźniej w momencie otrzymania zdjęć w formie cyfrowej.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającym zdjęć w formie cyfrowej do maksymalnie 120 dni od terminu sesji

plenerowej a w przypadku rezygnacji z sesji to od terminu uroczystości.

§4

W razie odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić dwukrotność zadatku.

W razie odstąpienia od umowy Zamawiającego (np. odwołanie ślubu, zmiana terminu) zadatek nie ulega zwrotowi.

W razie wprowadzenia obostrzeń sanitarnych uniemożliwiających odbycie się ślubu umowa może być rozwiązana a wpłacony

zadatek zostanie zwrócony zamawiającemu.

W razie poważnej choroby, objęcia kwarantanną lub innej przyczyny niezawinionej przez wykonawcę uniemożliwiającej

zrealizowanie zlecenia przez wykonawcę, wykonawca może zaproponować Zamawiającemu zastępstwo w postaci innego fotografa.

W przypadku niezaakceptowania zastępującego fotografa Zamawiający zachowuje prawo do rozwiązania umowy za zwrotem kwoty

wpłaconego zadatku.

§5

Fotograf wykona zdjęcia z najwyższą starannością oraz na odpowiednim poziomie technicznym. Zamawiający oświadcza, że znana

jest mu forma i wykonanie zlecenia oraz styl pracy fotografa.

Za edycję zdjęć pod kątem graficznym odpowiada Wykonawca. Zamawiający oświadcza również, iż jest świadom tego, że efekt

końcowy reportażu uzależniony jest od warunków zastanych przez Wykonawcę, takich jak m.in. rodzaj i natężenie oświetlenia

podczas ceremonii oraz na przyjęciu weselnym.



Wykonawca dołoży starań, aby pliki cyfrowe zostały odpowiednio zabezpieczone w celach wywołania, pracy na nimi i archiwizacji.

Odpowiedzialność finansowa wykonawcy w zakresie uszkodzeń, zniszczenia lub błędów związanych z cyfrowym zapisem plików są

ograniczone do wysokości kwoty pobranego zadatku.

§6

Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej promocji wykonane fotografie. Zamawiający wyrażają

zgodę na późniejsze ich wykorzystanie materiałach reklamujących działalność wykonawcy, w szczególności na stronie internetowej i

z tego tytułu  nie będą przedstawiali roszczeń finansowych.

Prawa autorskie oraz majątkowe do fotografii pozostają po stronie Wykonawcy, co oznacza że Zamawiający nie może czerpać

korzyści finansowych z fotografii wykonanych przez Wykonawcę i nie może publikować ich pod swoim nazwiskiem.

Zamawiający zachowuje prawo do publikacji, wywołania, kopiowania i rozpowszechniania  fotografii w celach prywatnych.

§7

Zamawiający zobowiązuje się do kontaktu telefonicznego z Wykonawcą na 7-2 dni przed datą uroczystości w celu potwierdzenia

miejsca i godziny uroczystości. Jeżeli zamawiający ma zamiar odstąpić od zwyczaju zapewnienia Wykonawcy posiłku w dniu ślubu

bardzo proszę o wcześniejszą informację.

§8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest firma Paweł Klima, z siedzibą w Raciborzu, ul. Londzina 36,

47-400 Racibórz, wpisany do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP

639-181-93-09 , REGON 240878567.

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych Zamawiającego w

zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE

2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji niniejszej umowy.

Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

4. Zamawiający oświadcza, że w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, został poinformowany przez

Wykonawcę/Administratora, o prawie do: wglądu, poprawiania, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania w dowolnej chwili, usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

…………………………………………………….. …………………………………………………..

Wykonawca (fotograf) Zamawiający

www.pawelklima.pl Dane Firmy: Paweł Klima, ul. Londzina 36, 47-400 Racibórz
Tel. 502 386 489 REGON 240878567 , NIP 639 181 93 09
e-mail. pawelklima.pl@gmail.com Nr konta do wpłat Bank ING 25 1050 1328 1000 0090 6114 5158

http://www.pawelklima.com

