Umowa na sesję fotograficzną - zdjęcia ślubne
Umowa zawarta w dniu: ………….......…....., gdzie: …..................................................................…
pomiędzy:
Zamawiający - Para Młoda:
…………………………………………………………………............................................................……….
Imiona, nazwiska, adres, telefony
....................................................................................................................................
………………………………………………………………............................................................…………,
(Zwanymi dalej w umowie: Zamawiającymi)
a
Wykonawcą - Fotografem
………………....................................................................................................................
Imię, nazwisko, adres, telefon
.......................................…………………………………………................................................…….
(Zwanym dalej w umowie: Wykonawcą)

§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania sesji fotograficznej dla Zamawiających, polegającej na
fotograficznym udokumentowaniu (zwanym Dziełem Fotograficznym) przebiegu uroczystości
ślubnej, która odbędzie się w dniu: ……………………............. (Dzień wykonania Dzieła)

Miejscem wykonania sesji fotograficznej (Dzieła Fotograficznego) jest/są :
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

§2
Wykonawca zrealizuje Dzieło Fotograficzne zamówione przez Zamawiających przy użyciu własnych
narzędzi (sprzętu fotograficznego, oświetlenia, środki transportu,) oraz na własnych materiałach.
Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością i na poziomie technicznym
właściwym dla tego rodzaju Dzieł.

§3
Wykonawca dostarczy Zamawiającym Dzieło Fotograficzne w następującej formie:
1. Płytę CD/DVD z …………………...................……szt. zdjęciami cyfrowymi (Dzieło Fotograficzne)
przygotowanymi do wydruku (opracowanymi w pro/fotograficznym programie graficznym).
2. Dostęp do serwera z .............................................szt. zdjęciami cyfrowymi (Dzieło Fotograficzne)
przygotowanymi do wydruku (opracowanymi w pro/fotograficznym programie graficznym).
Pliki zdjęciowe w formacie JPG będą dostępne na tym serwerze przez min. 60 dni.
3. Foto-album w formacie A4, który zawiera min. 26 stron/twarda okładka fotograficzna, - szt. 1, w
którym będą umieszczone i wyedytowane ok. 50szt. zdjęć (Dzieło Fotograficzne) wybrane przez
Wykonawcę do tegoż albumu.

§4
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie Dzieła
Fotograficznego w wysokości: ............................................................. zł netto. Zapłata wynagrodzenia
nastąpi w formie:

1. zaliczka w kwocie …….............….......................................….. zł(gotówka) przed rozpoczęciem
Dzieła Fotograficznego, o którym mowa w §3.

słownie:.....................................................................................................................................
2. reszta kwoty w wysokości …………..........................………. zł(gotówka) w dniu
odebrania Dzieła Fotograficznego, o którym mowa w §3.

słownie.....................................................................................................................................
3. Zamawiający zobowiązuje się, że zapłata za wykonanie Dzieła Fotograficznego zostanie
przekazana Wykonawcy gotówką do rąk własnych w dniu odebrania płyty CD/DVD ze
zdjęciami/Dziełem.

§5
Wykonawca wyraża zgodę na obecność podczas uroczystości ślubnej innych fotografów, jak i innych
kamerzystów foto/wideo. Wykonawca zachowa na swój użytek, a w szczególności dla celów swojej
reklamy i promocji, fotografie wykonane w trakcie zamówionej sesji ślubnej Dzieła Fotograficznego /.
Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie Dzieła Fotograficznego, o którym mowa w
§3, w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy (np. na autorskich stronach internetowych
oraz innych rodzajach autoreklamy Wykonawcy) i z tego tytułu Zamawiający - w przyszłości - nie
będą przedstawiali żadnych roszczeń finansowych.

§6
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli Stron: Zamawiający - Para
Młoda, a Wykonawcą - Fotografem w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7
Ewentualne spory między Stronami będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania Wykonawcy-Fotografa.

§8
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Podpisy

Wykonawca

Zamawiający/Para Młoda

