UMOWA O DZIEŁO Z FOTOGRAFEM
Zawarta w dniu wpiszcie datę dzisiajszą
pomiędzy wpiszcie swoje imona
zamieszkałymi:
wpiszcie swoje adresu
wpiszcie swoje adresy
adres mailowy: wpisz adres mailowy, może być jeden

tel. wpiszcie swoj nr telefonu
tel. wpiszcie swoj nr telefonu

zwanymi w umowie ZAMAWIAJĄCYM

a zamieszkałym ul. Grimma 18, 60-193 Poznań,
zwanym w umowie WYKONAWCĄ

§1 Usługi do wykonania
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na fotograficznym udokumentowaniu
przebiegu uroczystości ślubnej w dniu wpiszcie datę ślubu - NAJWAŻNIEJSZE ;-)
Miejscem wykonania dzieła jest :

* niepotrzebne skreślić
1. PAKIET BIAŁY * 900 zł : od godziny wpiszcie godzinę
adres Kościoła: wpiszcie adres
adres przyjęcia: wpiszcie adres gdzie odbywa się przyjęcie
2. PAKIET ŻÓŁTY * 1600 zł: od godziny wpiszcie godzinę
adres Kościoła: wpiszcie adres
adres przyjęcia: wpiszcie adres gdzie odbywa się przyjęcie
3. PAKIET ZŁOTY * 1800 zł : od godziny wpiszcie godzinę
adres Błogosławieństwa: wpiszcie adres
adres Kościoła: wpiszcie adres
adres przyjęcia: wpiszcie adres gdzie odbywa się przyjęcie
* niepotrzebne skreślić

Wybór albumów
1. PAKIET BIAŁY — 390 zł — 1x fotoksiążka A4 z twardą oprawą*
2. PAKIET ŻÓŁTY — 550 zł — 1 fotoalbum 30x30 cm *
3. PAKIET ZŁOTY — 840 zł — 1 fotoalbum 30x30 cm, 2 x fotoalbum 20x20 cm *
Jeśli Uroczystość w Kościele zaczyna się przed godziną 17.00, należy doliczyć dodatkową opłatę.
Za każdą dodatkową godzinę 100 zł: ____________ - wpisz kwotę odpowiadającą ilość godzin
(np. zaczyna się od godz 15.00 - wpisz 200 zł)
Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającym następujących produktów:
Rodzaj pakietu + rodzaj albumów _________________________________________________________
Internetowa galeria zawierająca około 100-200 zdjęć, udostępniona 14 dni po ostatnim wykonanym
zdjęciu: 250 zł * do wyboru
Wykonawca prześle Wam pocztówkę WWW z Waszym adresem strony, na Wasz adres mailowy, w którym
będzie zaproszeniem do Waszej ślubnej galerii.
www._____________________________-____________________________.MarcinGendera.pl“.
Płyta DVD z nadrukiem zawierająca wszystkie zdjęcia w formacie JPG w dwóch rozdzielczościach: w
pełnej rozdzielczości, oraz rozdzielczość internetowa, (około 800-1400 zdjęć), wraz z fotoksiążką/
fotoalbumem/fotoalbumami w terminie 30 dni roboczych po zakończeniu wykonania zdjęć.
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§2 Odpowiedzialność cywilna
Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością i na poziomie technicznym
właściwym dla tego rodzaju dzieł. Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła
stanowiącego przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.
W sytuacjach nieprzewidzianych, będących poza kontrolą Wykonawcy, Wykonawca postara się zapewnić
zastępstwo, a w przypadku niemożliwości wykonania dzieła Wykonawca jest zwolniony od
odpowiedzialności cywilnej na rzecz Zamawiającego, lecz jest zobowiązany do zwrócenia całej kwoty
zaliczki. Wykonawca wyraża zgodę na obecność podczas uroczystości innych fotografów, jak i kamerzysty.

§3 Wynagrodzenie
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia w wysokości:
______________________ (słownie: _________________________________ złotych);
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie przekazania dzieła.
W dniu podpisania umowy, zamawiający ureguluje gotówką/przelewem w terminie 5 dni roboczych*
wykonawcy zaliczkę w wysokości 500 zł (pięćset złotych) na numer rachunku:
Marcin Gendera, nr rachunku 90 1140 2004 0000 3902 5308 1778.
Przekazanie dzieła nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od wykonania ostatnich zdjęć.
W przypadku rozwiązania umowy z przyczyny Zamawiającego przekazane wcześniej zaliczki stanowią
zadość uczynienie Wykonawcy. Nieuregulowanie zapłaty w wyżej wymienionych terminach jest powodem do
rozwiązania umowy (z przyczyny Zamawiającego).

§4 Prawo do wykorzystania zdjęć
Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalność
wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.
Wykorzystanie dzieła poprzez jego rozpowszechnianie w publicznej prasie i telewizji, jak również
umieszczenie dzieła na stronie internetowej innej niż strona internetowa Wykonawcy oraz
rozpowszechnienie dzieła poprzez jego wykorzystanie w akcji plakatowej, bilboardowej bądź innego rodzaju,
nie wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiającego.

§5 Postanowienie końcowe
W terminie do dwóch tygodni od daty przekazania dzieła, Zamawiający zobowiązują się do przesłania
Wykonawcy szczerej opinii na temat jego pracy, korzystając z formularza dostępnego pod adresem:
OPINIE
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania zamawiającego. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy,
mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podpisy
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Marcin Gendera | fotografia
ul. Grimma 18, 60-193 Poznań tel. 601 76 24 66
studio@MarcinGendera.pl, www.MarcinGendera.pl

