Smlouva k fotografování svatby
Fotograf:

Vladimír Doležel, Uničovská 18, 785 01 Šternberk, IČO: 75536536
Tel.: +420 773 289 969
e-mail: info@vladimirdolezel.cz

Klient:
Tel.:

e-mail:

Jméno nevěsty a ženicha:
Den konání svatby:
Rozsah a cena fotografování:

 malý ______

 střední ______

 velký ______

 po obřadě

 po obědě

Cestovné (do 20 km zdarma, pak 4 Kč/km):
Služby nad rámec balíčku:
Místo a čas příjezdu:
Místo a čas obřadu:
Místo a čas hostiny:
Plánovaný odjezd:
Fotografování portrétů:

 před obřadem

Další poznámka:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Organizační informace:
•
•
•

Fotograf přijede ve výše uvedený datum a čas na dohodnuté místo a fotografuje v rozsahu
domluveném v této smlouvě.
Ze svatby odjíždí dle plánovaného odjezdu nebo po vzájemné domluvě s klientem.
Fotografie pořízené na svatbě jsou fotografem protříděny, upraveny a dodány klientovi na email formou odkazu na soukromé webové galerie s náhledy fotografií. Obvykle do 7 dní po
skončení svatby. Pokud tak fotograf neučiní do 21 dní, má klient nárok na slevu 20 % z ceny
balíčku.
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•
•
•
•
•

Pokud je součástí smlouvy i tisk fotografií, tak klient zašle fotografovi do 14 dní na e-mail
číselný seznam fotografií, které si přeje vytisknout.
Do 7 pracovních dní, po dodání seznamu fotografií pro tisk klientem na e-mail fotografa, má
fotograf nachystané fotografie a celý balíček k předání.
Platbu provádí klient na účet fotografa 1022494288/6100. Variabilní symbol je číslo faktury.
Celá platba musí být na účtu fotografa nejpozději v den předání nebo zaslání fotografií.
Předání fotografií může být osobně anebo poštou (viz. ceník).

Fotografie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotografie jsou dodány v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou fotografa.
Minimální počet fotografií se odvíjí od zvoleného balíčku, ale může být ovlivněný počasím,
množstvím svatebních hostů, a hlavně jejich ochotou se fotografovat.
Všechny vybrané fotografie projdou úpravou barevnosti, jasu, kontrastu, doostření, tónování
a případně ořezem.
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).
V ceně jsou i drobné retuše pleti (akné, jizvy, kruhy pod očima atd..) do 10 ks fotografií.
Tisknuté fotografie jsou ve formátu 10x15cm v počtu, který je daný balíčkem. Fotografie nad
rámec balíčku se platí zvláště (viz ceník).
Všechny fotografie z náhledové webové galerie jsou klientovi dodány na flashdisku v plném
rozlišení vhodné i pro opravdu velké tisky.
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 či
internetových stránek www.vladimirdolezel.cz u fotografie.

Datum:

Místo:

Podpis klienta:

Podpis fotografa:

_____________________

_____________________
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