
REGULAMIN SESJI z FocusEye Fotografia - Sylwia Sajdak

Rezerwacja terminu sesji zdjęciowej jest ro$ wnoznaczna z akceptacją regulaminu. 

1. Zamawiający sesję powierza mi swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy w celach 
komunikacyjnych i informacyjnych o produktach i usługach jakie oferuję.
2. Sesje plenerowe wykonuję w promieniu 20 km od Tuchowa, maksymalnie 1,5 h przed zachodem słon$ ca. 
Powyz3ej 20 km doliczam 1zł/1km. 
3. Sesje domowe wykonuję pomiędzy godziną 10-13. W sezonie jesienno-zimowym o tej porze mamy najwięcej 
naturalnego s$wiatła w mieszkaniach. Na sesję lifestyle dojez3dz3am do domu Klienta własnym s$rodkiem 
transportu.
4. Lokalizację sesji w plenerze wysyłam w wiadomos$ci przez aplikację Instagram bądz$  Facebook w dniu sesji.
5. Decyzję o przeniesieniu sesji na inny termin w przypadku niekorzystnych warunko$ w pogodowych (porywisty 
wiatr, deszcz, znaczne zachmurzenie) podejmujemy maksymalnie 1,5 h przed rozpoczęciem sesji. Pogoda 
zmienną jest, moz3e się okazac$, z3e w okolicach zachodu słon$ ca pięknie Nam zas$wieci. Z powodu choroby takz3e 
przenosimy termin sesji. 
6. Proszę o punktualne przybycie na sesje, w przypadku zakładanego spo$ z$nienia więcej niz3  5 minut proszę 
z wyprzedzeniem o kro$ tką informację SMS.
7. Na kaz3dą sesje zabieram koc, a do sesji ciąz3owej po wczes$niejszym ustaleniu mogę zabrac$ ze sobą sukienkę dla
przyszłej Mamusi.
8. Płatnos$c$ za sesję następuje goto$ wką w dniu sesji, najpo$ z$niej w następnym dniu przelewem na konto. 
Nie wysyłam pliko$ w do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.
9. Selekcji zdjęc$ dokonuję w oparciu o własną estetykę i uznanie, kto$ re ujęcie będzie poddane autorskiej obro$ bce.
Nie odchudzam postaci na zdjęciach, nie usuwam przedmioto$ w ze zdjęc$. Usuwam wyłącznie pojedyncze siniaki 
i wypryski na twarzy.  Galerię obrobionych zdjęc$ udostępniam poprzez serwis Mafelo.com do 14 dni roboczych 
od dnia sesji. W serwisie Mafelo.com wybieracie ujęcia w ilos$ci zgodnej z wybranym pakietem. Wydruk odbitek 
jest z dokładnie tych samych, wybranych pliko$ w elektronicznych. W zakładce oferta podaję informację nt. 
dokupienia dodatkowych ujęc$ z sesji.
10. Galeria zdjęc$ słuz3y do podglądu oraz wyboru ujęc$. Po dokonaniu wyboru, opłaceniu dodatkowych zdjęc$ / 
odbitek następuje moz3 liwos$c$ pobrania pliko$ w elektronicznych przez serwis Mafelo.com lub link zewnętrzny. 
Odbitki są do odbioru / wysyłane Paczkomatem do 20 dni od daty wyboru ujęc$ w pakiecie.
11. Nie oddaję zdjęc$ w formacie RAW tj. bez obro$ bki kolorystycznej.
12. Jako Fotograf gwarantuję wykonanie usługi na poziomie zaprezentowanym w portfolio na stronie oraz w 
social media. Efekt sesji zalez3y ro$ wniez3  od Waszego zaangaz3owania, nastawienia (Wasze humory ;) ) a takz3e 
czynniko$ w atmosferycznych. Nie ustawiam, subtelnie doradzam, w zakładce BLOG moz3na poczytac$ jak przebiega 
sesja lifestyle, podaję tam wskazo$ wki dot. m.in. Ubioru na sesję. 
13. Zamo$ wienie vouchera prezentowego następuje poprzez wysłanie do mnie wiadomos$ci z zakładki kontakt. 
W zamo$ wieniu nalez3y wskazac$ nazwę pakietu wg cennika podanego na stronie. Opłata za całos$c$ pobierana jest 
z go$ ry. Waz3nos$c$ vouchera w 2022 roku to 12 miesięcy. Po tym terminie nie realizuję usługi, po prostu ona 
przepada. 
14. Na cenę sesji składają się : czas pracy na sesji i przed komputerem, dos$wiadczenie i umiejętnos$ci fotografa, 
dojazd na sesję w promieniu 20 km od Tuchowa, opłaty prowadzenia firmy i podatek, wydruki zdjęc$ oraz inne 
produkty zawarte w ofercie, opłaty związane z utrzymaniem galerii internetowych, pakowanie zdjęc$ i ich 
ewentualna wysyłka. Do powyz3szego dochodzą warsztaty i szkolenia 1-2 razy w roku.
15. Zamo$ wione albumy projektuję samodzielnie, wierzę, z3e decyzja o wspo$ łpracy ze mną wynika z zaufania, 
a sam układ albumu będzie zrobiony najpiękniej jak potrafię.
16. Ewentualną opłatę za bilet wstępu i koszt wykonywania sesji na przykład w ogrodach botanicznych lub 
w okolicy jakiegos$  pałacu, parku narodowym, ponosi Klient.
17. Nie zgadzam się na kadrowanie, modyfikowanie zdjęc$ i nakładanie filtro$ w na Instagramie -  prawa autorskie 
do zdjęc$ przypisane są two$ rcy.
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