UMOWA
zawarta w dniu ……........................ r., pomiędzy:
Zamawiającym

Wykonawcą
twojpieknyslub.pl
Ul. Krańcowa 12F, 39-300 Mielec
668 382 701, areksob@vp.pl

Miejsce ślubu:
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na:
wyprodukowaniu filmu (nagranie obrazu, opracowanie sfilmowanego materiału, montowanie
obrazu).
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest m.in. do:
nagrania obrazu w dniu ................................. w tym :
PAKIET MINI

PAKIET STANDARD

PAKIET PREMIUM

W skład pakietu mini wchodzi:
- około dwugodzinny reportaż ze
ślubu i wesela z menu na DVD
- zaczynamy filmowanie od ślubu
w kościele.
- trailer, czołówka
- (teledysk) uroczystość ślubna
- (teledysk) plener (w dniu ślubu)*
- zabawa weselna do końca oczepin
Jena kopia DVD w eleganckim etui
z nadrukiem na płycie.

W skład pakietu standard wchodzi:
- około dwugodzinny reportaż ze
ślubu i wesela z menu na DVD
- trailer, czołówka
- teledysk ze zdjęciami Państwa
Młodych (jeżeli chcecie)
- (teledysk) przygotowania w
domach Państwa Młodych,
błogosławieństwo
- (teledysk) uroczystość ślubna
- (teledysk) plener (w dniu ślubu)*
- zabawa weselna do końca
oczepin
Dwie kopie DVD w eleganckim
etui z nadrukiem na płycie +
wersja HD na pendrive.

W skład pakietu premium wchodzi:
- reportaż ze ślubu i wesela z menu
na DVD, długość do ustalenia
- trailer, czołówka
- teledysk ze zdjęciami Państwa
Młodych (jeżeli chcecie)
- (teledysk) przygotowania w
domach (możliwość u fryzjera lub
kosmetyczki), błogosławieństwo
- (teledysk) uroczystość ślubna
- (teledysk) plener (w dniu ślubu)*
- zabawa weselna do końca
oczepin
- teledysk podsumowujący (lub
śmieszne scenki z wesela)
Trzy kopie DVD w eleganckim
etui z nadrukiem na płycie płycie +
wersja HD na pendrive.

1200 zł

[ ]

1400 zł

[ ]

1600 zł

[ ]

Dodatkowe usługi:
*Plener w inny dzień (realizowany lustrzanką) [ ] + 100 zł
dodatkowy do pakietu mini film w HD na blu-ray lub pendrive [ ] + 100 zł
filmowe zaproszenie na ślub [ ] + 200 zł (+ 30zł szt płyta z nadrukiem)
podziękowania dla rodziców wyświetlane podczas wesela [ ] + 400 zł (w cenie wynajem projektora)
zamiana pleneru na podziękowania dla rodziców wyświetlane podczas wesela [ ] + 100 zł
dodatkowa kopia filmu blu-ray lub pendrive [ ] + 50 zł
dodatkowa kopia filmu DVD [ ] + 30 zł
dodatkowe etui do DVD lub blu-ray [ ] + 30 zł
zgranie całego materiału surowego na nośnik klienta [ ] + 30 zł
dron [ ] + 600 zł
fotobudka [ ] + 900 zł
Pakiet + DSLR - całość filmu (w danym pakiecie) zrealizowana lustrzanką [ ] + 900 zł

§2
Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy, jeżeli
odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich.
§3
Strony ustalają, że w terminie do ................ dni roboczych od daty ślubu lub
dostarczenia/zrealizowania wszystkich materiałów (plener, zdjecia z dzieciństwa itp...)
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wg wyboru film do akceptacji lub gotowy film.
§4
Całość wynagrodzenia za wykonanie dzieła zostało ustalone w wysokości ........................... zł
(słownie zł....................................................) brutto.
§5
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości ................................. zł
(słownie zł…………………………............) na poczet wykonania umowy.
§6
Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy na mniej
niż sześć miesięcy przed datą ślubu kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona.
§7
Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez
Zamawiającego. Wynagrodzenie określone w § 4 wyczerpuje wszystkie roszczenia finansowe
Wykonawcy, które mogą wynikać z niniejszej umowy.
§8
Zamawiający ma prawo do dokonania zmian lub poprawek. W takiej sytuacji Wykonawca
dokona zmian lub poprawek w terminie odrębnie ustalonym przez Strony.
§9
Wykonawca ma prawo za zgodą Zamawiającego do wykorzystania filmu lub jego
fragmentów do promocji swojej działalności.
§ 10
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Umowę
sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
………………………………………

WYKONAWCA
……………………………………

Ps. Wiele praktycznych rad i wskazówek dotyczących organizacji dnia ślubu, kontaktu oraz niezbędnych
formalności znajduje sie na stronie www.twojpieknyslub.pl w zakładce pytania oraz porady zapraszam do
zapoznania sie z nimi. Nasz kontakt przed ślubem w celu ustalenia adresów, godzin i detali nastepuje na
podstwie formularza który wysyłam do Was w tygodniu przed ślubem na Wasz adres e-mail. Formularz na
drugiej stronie zawiera wiele praktycznych porad i jest do ściągnięcia z mojej srony.

