PODPISANIE UMOWY
Aby zarezerwować termin musimy podpisać umowę możemy to zrobić osobiście w moim biurze w Mielcu albo mailowo, jeżeli to
drugie to potrzebuje imię i nazwisko osoby na która ma być umowa, numer kontaktowy telefonu, datę ślubu i miejscowość gdzie
będzie ślub i wesele. Sporządzam umowę która przesyłam Wam mailem do akceptacji wraz z numerem konta do wpłaty zadatku.
Możecie zamówić i podpisać umowę tylko na ﬁlmowanie lub tylko na fotograﬁe albo na dwie usługi łącznie ﬁlm+fotograﬁa.
Zadatek za ﬁlmowanie wynosi 300 zł za fotograﬁę również 300 zł.

ZBLIŻA SIĘ ŚLUB CZYLI USTALANIE SZCZEGÓŁÓW (5 dni przed ślubem)
To ja kontaktuje się pierwszy na maila podanego na umowie (w niedzielę lub poniedziałek tydzień przed datą ślubu), przesyłam
mailowo formularz do wypełnienia odnośnie szczegółów ślubu, nie spotykamy się, nic nie ustalamy telefonicznie, wszystko jest
uzgadniane na piśmie drogą mailową. Jeżeli do wtorku na podanym przez Was mailu nie ma wiadomości ode mnie to proszę
sprawdzić spam gdyż moja wiadomość ma załącznik i czasami poczta wrzuca go do spamu. Oczywiście formularz można pobrać ze
strony i wypełnić wcześniej ale proszę go nie wysyłać dopiero na moją prośbę. Po otrzymaniu formularza kontaktuje się ponownie
potwierdzając jego otrzymanie, godziny przyjazdów i inne szczegóły. Jeżeli na czymś Wam szczególnie zależy, macie jakieś uwagi
piszcie o tym w tym formularzu.

WYBÓR WŁASNEJ MUZYKI DO FILMU, ZDJĘCIA Z DZIECIŃSTWA
(przed ślubem lub do dwóch tygodni po ślubie)
Na tym etapie jeżeli chcecie mieć swoją muzykę w ﬁlmie lub zdjęcia z dzieciństwa można podać utwory lub przesłać zdjęcia, jeżeli nie
zdążycie wybrać muzyki w formularzy przed ślubem i wybieracie po ślubie to czekamy na nią do dwóch tygodni i zaczynamy obróbkę
bez tego.

DZIEŃ ŚLUBU
Ile osób obsługuje wesele - Wszystko zależy od wybranej usługi. Jeżeli jest tylko ﬁlmowanie to jeden kamerzysta, jeżeli tylko
fotograﬁa to jeden fotograf, jeżeli jest pakiet łączony ﬁlm+fotograﬁa to dwie osoby kamerzysta i fotograf.
Kiedy zaczynamy pracę - Jeżeli nie ma dodatkowych ustaleń to zależnie od pakietu:
w mini od początku uroczystości zaślubin w kościele
w standardowym około godziny przed planowanym wyjściem z domu u Pana Młodego
w premium tak jak w standardowym lub jeśli chcecie sesję u fryzjerki lub kosmetyczki to zależnie o której godzinie macie umówioną
wizytę jednak planując uwiecznienie tego bierzcie pod uwagę że najwcześniej zaczynamy pracę około 3 godzin przed mszą w
kościele.
W umowie mamy realizacje wesela do końca oczepin, jeżeli macie jakieś ważne wydarzenia np. podziękowania dla rodziców
pamiętajcie aby odbyły się one wcześniej.
Jak pracujemy - więcej informacji na stronie internetowe w zakładce pytania.
Bardzo ważna jest komunikacja między nami, jeżeli na czymś Wam szczególnie zależy a nie napisaliście o tym w formularzu przed
ślubem nie bójcie się podejść do kamerzysty czy fotografa i o tym powiedzieć.
Jak wygląda zmontowany materiał - więcej informacji dotyczących sposobu montażu oraz technicznych zagadnieńna stronie
internetowej zakładce pytania.
Nie pobieramy dopłat na weselu chyba, że taka jest Wasza wola.

PLENER W INNY DZIEŃ (do dwóch miesięcy po ślubie)
Termin pleneru w inny dzień niż dzień ślubu należy zarezerwować minimum na 5 dni przed jego planowaną datą, i powinien to być
konkretny dzień i godzina, jeżeli ma być zaraz po ślubie można to zrobić w formularzu który otrzymujecie przed ślubem. Termin musi
odpowiadać obu stronom. Ze względu na realizacje wesel, w sezonie ślubnym zrealizowanie pleneru w weekendy jest niemożliwe. W
cenie pleneru w inny dzień dojeżdżamy na plener do 50 km od miejsca Waszego ślubu lub do wybranego przez Nas miejsca jeżeli to
Nam pozostawiacie ten wybór. Ewentualne koszty parkingu, biletów wstępu, opłat za sesje jeżeli takie są w wybranym przez Was
miejscu są po Waszej stronie. Plener trwa do 2 godzin. Planując plener w inny dzień proszę aby to było maksymalnie do dwóch
miesięcy po ślubie, z doświadczenia wiem, że później już jest ciężko sie „zebrać” a i goście coraz częście zaczynają się dopominać o
materiały z wesela.

ODDANIE GOTOWYCH MATERIAŁÓW
opcja ﬁlm na gotowo lub zdjęcia bez albumów
(30 dni roboczych od ślubu lub od zrealizowania
pleneru / dostarczenia dodatkowych materiałów)
Film - Jeżeli nie wybraliście wersji próbnej to ﬁlm robiony jest od razu „na
gotowo”.
Fotograﬁa - Jeżeli nie macie w pakiecie albumów ani fotoksiążki zdjęcia
dostajecie od razu „na gotowo” na pycie DVD.
Otrzymujecie maila, że materiały są gotowe do odbioru, możecie odebrać
materiały i rozliczyć się na trzy sposoby:
1. Odbiór osobisty gotowych materiałów (tylko w siedzibie ﬁrmy) - gotówka.
2. *Przedpłata na konto. Dostajecie informacje, że materiały są gotowe, wtedy
dokonujecie przelewu na wskazane konto a ja po otrzymaniu przelewu wysyłam
do Was paczką gotowy ﬁlm lub zdjęcia (koszt wysyłki w Polsce 15 zł).
3. *Przesyłka pobraniowa. Dostajecie informacje, że materiały są gotowe, po
potwierdzeniu przez Was gotowości odbioru i adresu wysyłam do was gotowe
materiały kurierem za pobraniem (koszt wysyłki w Polsce 15 zł).

REALIZACJA MATERIAŁÓW
opcja ﬁlm do akceptacji
lub zdjęcia z albumami lub fotoksiążką
(30 dni roboczych od ślubu lub od zrealizowania
pleneru / dostarczenia dodatkowych materiałów)
Film - otrzymujecie tzw wersje próbną (jest to gotowy ﬁlm w postaci linku do
pobrania przesyłany na maila podanego na umowie), jeżeli Wam się podoba to
nagrywamy na "gotowo", jeżeli macie jakieś uwagi to robimy poprawki. Na
wprowadzenie zmian macie 2 tygodnie od otrzymania linku, jeżeli w tym
terminie nie zgłosicie poprawek to ﬁlm jest uznany za zaakceptowany i robiony
„na gotowo”. Nanosząc poprawki do ﬁlmu próbnego proszę ograniczyć się
maksymalnie do pięciu spraw.
Fotograﬁa - Jeżeli wybraliście pakiet z albumami lub fotoksiążką to najpierw
zdjęcia otrzymujecie w postaci linku (są to gotowe Wasze zdjęcia po selekcji i
obróbce w postaci linku do spkowanego pliku przesłanego na maila podanego
na umowie), wraz z linkiem otrzymujecie informację ile zdjęć wybrać do jakiego
albumu, wybieracie konkretne pliki jpg i przesyłacie w załączniku wiadomości email w spakowanych plikach o nazwach albumów do których zawierają zdjęcia.
na wybór macie 2 tygodnie od otrzymania linku, po tym czasie zdjęcia są
wybierane przez graﬁka i materiały robione „na gotowo”.

ODDANIE GOTOWYCH MATERIAŁÓW
(14 dni od przesłania poprawek lub wybrania zdjęć do albumów)
W ciągu 14 dni robimy ewentualne poprawki lub drukujemy albumy po tym
czasie otrzymujecie maila, że materiały są gotowe do odbioru, możecie odebrać
materiały i rozliczyć się na trzy sposoby:
1. Odbiór osobisty gotowych materiałów (tylko w siedzibie ﬁrmy) - gotówka.
2. *Przedpłata na konto. Dostajecie informacje, że materiały są gotowe, wtedy
dokonujecie przelewu na wskazane konto a ja po otrzymaniu przelewu wysyłam
do Was pocztą gotowy ﬁlm lub zdjęcia (koszt wysyłki w Polsce 15 zł).
3. *Przesyłka pobraniowa. Dostajecie informacje, że materiały są gotowe, po
potwierdzeniu przez Was gotowości odbioru i adresu wysyłam do was gotowe
materiały pocztą za pobraniem (koszt wysyłki w Polsce 15 zł).

Jeżeli zamawiacie obydwie usługi ﬁlm i fotograﬁę materiały oddawane są razem.
Materiał jest kasowany dwa tygodnie po oddaniu go Wam, dlatego po otrzymaniu przesyłki bądź
osobistym odebraniu materiałów proszę do dwóch tygodni sprawdzić czy wszystko działa.
Wszystkie informacje podane powyżej w wersji bardziej rozbudowanej są także na mojej stronie
internetowej w zakładce pytania.
Jeżeli kiedykolwiek zdąży się że nie odbieram telefonu podanego na umowie lub stronie, proszę o
napisanie sms z prośba o kontakt na pewno oddzwonię.

