
Svatební fotografie

Fotograf: Tom Plešinger, Filipovská 89/42, 407 53 Jiříkov

Tel.: 776 091 783 email: tomvdf@gmail.com

IČ: 07847688 č. účtu: 223325953/0600

Snoubenci: jména a příjmení:

(dále jen „Klient“) adresa bydliště:

telefon:             email:                                    

Datum, čas a místo příjezdu fotografa: ….........................................…..

Začátek obřadu: ….…..........................................

Cena fotografování: 16.000,-Kč

Cestovné: zdarma

Odjezd fotografa: ….…..........................................

Další poznámka:                                                                                                          

Organizační informace:

 Fotograf přijede ve výše uvedený datum minimálně půl hodiny před dohodnutým časem na
dohodnuté místo.

 Fotografovat přestává nejdříve ve výše uvedený čas, kdy zároveň odjíždí.

 Smlouva nabude platnosti ihned po uhrazení zálohy 25% z ceny fotografování na účet č.
223325953/0600. Fotograf klientovi odevzdá zhotovené fotografie až po uhrazení zbývající
části ceny včetně cestovného.

 Při  zrušení  fotografování  svatby  ze  strany  objednavatele,  záloha  propadá  bez  náhrady
fotografovi.

 Čas fotografování svatebních portrétů a další podrobné informace ohledně fotografování
se prodiskutují na předsvatební schůzce, která může proběhnout formou předsvatebního
focení  -  cena  tohoto  typu  focení  se  řídí  dle  ceníku  normálních  portrétů  na  stránce
www.tomplesinger.com.

 Klient fotografovi před svatbou poskytne rozpis svatebního dne.

http://www.tomplesinger.com/


Fotografie:

 Předpokládaný počet fotografií je 500-600ks.

 Fotograf vytiskne 100 fotografií, které si vybrali novomanželé (10x15cm)

 Fotografie pořízené na svatbě jsou fotografem upraveny, vytisknuty, vloženy na USB disk a
dodány klientovi osobně nebo poštou. Pokud tak fotograf neučiní do 60 dní, má klient nárok
na slevu 20% z ceny fotografování..

 Některé fotografie mohou být černobílé. Pokud má klient zájem i o barevnou verzi, fotograf
mu ji na požádání zdarma poskytne. To platí i obráceně (barevná fotografie do černobílé).

 Fotografie jsou zálohované minimálně na 1 rok.

 Fotograf neposkytuje klientovi fotografie, které neprošly jeho výběrem.

 Klient  bere  v úvahu  a  souhlasí  s tím,  že  každý  člověk  je  jiný,  má  svůj  osobitý  vzhled
a estetická  kvalita  fotografií  se  vzhledem  k této  skutečnosti  různí.  Vlastní  vzhled
a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

Práva k fotografiím:

 Fotograf  má  veškerá  práva  k fotografiím  včetně  práva  na  zveřejnění  fotografií  pro
potřeby  své  propagace.  Pokud  s tím  klient  nesouhlasí,  je  potřeba  o  tom  fotografa
předem informovat.

 Klient  může  fotografie  využívat  pro  vlastní  potřebu  dle  libosti  s výjimkou  jejich
dodatečných grafických úprav bez uvědomění fotografa.

 Při užití fotografií klientem v médiích si vyhrazuje fotograf právo na uvedení jeho jména u
fotografie.

                      V ………………………………. Dne………………….. V Jiříkově dne 29.10.2019

                       Podpis klienta: Podpis fotografa:


