
 

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 

Wykonawca zobowiązuje się do fotograficznego udokumentowania przebiegu uroczystości 

ślubnej w dniu ……….....………….. obejmującego: 
 

PAKIET MINI FOTO PAKIET STANDARD FOTO PAKIET PREMIUM FOTO 
- zaczynamy pracę od ślubu w 
kościele. 
- reportaż z przyjęcia (do końca 
oczepin max do 1.00) 
- ponad 400 obrobionych zdjęć w 
wersji elektronicznej do pobrania. 
 

- reportaż z przygotowań w 
domach Państwa Młodych, 
błogosławieństwo 
- reportaż z ceremonii zaślubin 
- reportaż z przyjęcia (do końca 
oczepin max do 1.00) 
- ponad 400 obrobionych zdjęć w 
wersji elektronicznej na pendrivie. 
  
 

- reportaż z przygotowań w 
domach Państwa Młodych 
(możliwość u fryzjera lub 
kosmetyczki), błogosławieństwo 
- reportaż z ceremonii zaślubin 
- reportaż z przyjęcia (do końca 
oczepin max do 1.00) 
- fotoksiążka 
- ponad 400 obrobionych zdjęć w 
wersji elektronicznej na pendrivie. 
 
 

1000 zł        [   ] 1200 zł        [   ] 1500 zł        [   ] 
   

PAKIET MINI FOTO 
PLUS 

PAKIET STANDARD FOTO 
PLUS 

PAKIET PREMIUM FOTO 
PLUS 

To co w pakiecie mini foto oraz: 
+ fotoalbum wklejany (40 zdjęć) 
+ fotoalbum kopertowy (50 zdjęć) 
 

To co w pakiecie standard foto oraz: 
+ fotoalbum wklejany (40 zdjęć) 
+ fotoalbum kopertowy (50 zdjęć) 
 

To co w pakiecie premium foto oraz: 
+ fotoalbum wklejany (40 zdjęć) 
+ 2 fotoalbumy kopertowe (50 
zdjęć) 
 

1200 zł        [   ] 1400 zł        [   ] 1700 zł        [   ] 
 
Dodatkowe usługi: 
Plener w dniu ślubu   -   bez dopłat 
Plener w inny dzień    [   ]   + 150 zł 
dodatkowa kopia pendriva ze zdjęciami w etui  [   ]   + 50 zł 
dodatkowy fotoalbum wklejany    [   ]   + 150 zł 
dodatkowy fotoalbum kopertowy    [   ]   + 100 zł 
dodatkowa fotoksiążka    [   ]   + 300 zł 
fotobudka    [   ]   + 900 zł 
zgranie wszystkich zrobionych zdjęć z wesela (bez obróbki)    [   ]   + 50 zł 
plakaty, wydruki, obrazy, fotoalbumy drukowane - wycena indywidualna 



 

§ 2 
 

Strony ustalają, że w terminie około ................ dni roboczych od daty ślubu lub pleneru 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu gotowe zdjęcia. 
 

§ 3 
Całość wynagrodzenia za wykonanie usługi .............................................................. zł. 
 

§ 4 
W dniu podpisania umowy Wykonawca otrzyma zadatek w wysokości ................... zł. 
 

§ 5 
Strony ustalają, że w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji umowy na mniej 
niż rok przed datą ślubu kwota zadatku nie zostanie mu zwrócona. W przypadku ustawowego 
zakazu organizacji wesel w terminie z tej umowy Zamawiający może przełożyć termin 
realizacji (jeżeli jest dostępny) lub zrezygnować i dostać zwrot zadatku. 
 

§ 6 
Zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi najpóźniej w dniu odbioru dzieła przez 
Zamawiającego. Zamawiający odbierze wszystkie materiały do 14 dni od momentu kiedy 
będą one gotowe.  
 

§ 7 
Wykonawca ma prawo za zgodą Zamawiającego do wykorzystania zdjęć do promocji swojej 
działalności. 
 

§ 8 
Więcej szczegółów dotyczących terminów i sposobów realizacji znajduje się na stronie 
internetowej Wykonawcy w zakładce pytania z którymi Zamawiający się zapoznał. Wszelkie 
zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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 się na stronie www.twojpieknyslub.pl w zakładce pytania oraz porady zapraszam do 
zapoznania się z nimi. Nasz kontakt przed ślubem w celu ustalenia adresów, godzin i detali następuje na 
podstawie formularza który wysyłam do Was w tygodniu przed ślubem na Wasz adres e-mail (nic nie ustalamy 
telefonicznie). Formularz na drugiej stronie zawiera wiele praktycznych porad i jest do ściągnięcia z mojej 
strony. 

 
 


