WAŻNOŚĆ I ZAKRES WYKORZYSTANIA VOCHERA
1. Zakupione vouchery nie mogą zostać wymienione na gotówkę.
2. Ważność vouchera wynosi 6 miesięcy od dnia zakupu.
3. Nabywca otrzymuje voucher w postaci karty z zaproszeniem w eleganckiej kopercie.
4. Nabywca nie ma możliwości przekazania vouchera osobie trzeciej.
5. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności – nie przysługuje zwrot
kwoty wydanej na jego zakup.
6. Zakup vouchera jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.
7. Podczas sesji obowiązuje standardowy REGULAMIN WYKONANIA SESJI, który podpisuje
osoba obdarowana jako klient.

REGULAMIN WYKONANIA SESJI
1. Osoba zamawiająca sesję zdjęciową/kupująca voucher zapoznała się z moim portfolio i tym
samym akceptuje mój styl i styl postprodukcji (obróbki graficznej) wykonanych przez mnie zdjęć.
2. Gwarantuje zachowanie poziomu moich zdjęć w jakości porównywalnej lub wyższej do prac
znajdujących się w moim portfolio.
3. Sugestie i oczekiwania odnośnie sesji proszę zgłaszać przed sesją – muszą one zostać
zaakceptowane przez mnie. Brak zgłoszenia uwag czy oczekiwań przed sesją oznacza akceptację
sposobu wykonania usługi przez mnie.
4. Finalne fotografie nie podlegają reklamacjom ani innym roszczeniom wobec mojej osoby
5. Klient oraz osoba towarzysząca akceptuje zakaz wykonywania zdjęć własnym sprzętem –
telefonem, tabletem, aparatem, itp. oraz publikacji ich w mediach społecznościowych itp.
bez MOJEJ zgody
6. Nie ubezpieczam Klienta i osób towarzyszących na czas sesji.

PRZEBIEG SESJI
1. Klient zobowiązany jest stawić się na sesję punktualnie. Ewentualne spóźnienie nie
spowoduje wydłużenia czasu sesji.
2. W przypadku sesji bez stylisty Klient zobowiązany jest do posiadania czystego, wyprasowanego
ubrania oraz czystego obuwia na zmianę (czyste podeszwy).
3. W przypadku zdjęć bez stylisty, nie ponoszę powiedzialności za wygląd i dobór ubioru.
4. W przypadku zdjęć bez makijażystyki, nie odpowiadam za makijaż Klienta.
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WYBÓR ZDJĘĆ
1. Mam 7 dni na wysłanie Klientowi zdjęć z sesji do wyboru. Klient otrzyma surowe zdjęcia
poprzez platformę Klienta. Klient ma 7 dni na dokonanie zamówienia poprzez zaznaczenie zdjęć
wybranych do retuszu oraz obróbki cyfrowej.
2. Po wysłaniu zlecenia przygotowuje i przesyłam zdjęcia w wersji elektronicznej w wielkości nie
mniejszej niż 2000 px + 300 dpi (jakość do druku) na maila wskazanego przez Klienta w ciągu
30 dni roboczych.
3. Elektroniczna wersja zdjęć przechowywana jest przez mnie przez 3 miesiące od daty zakończenia
realizacji zamówienia. Po tym czasie zdjęcia są usuwane, bez możliwości ich przywócenia.
4. W przypadku braku złożenia zamówienia przez Klienta w ciągu 7 dni wybieram
zamówioną ilość zdjęć we własnym zakresie i przesyłam Klientowi.
5. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ujęć poza pulą pakietową zgodnie z aktualnie
obowiązującym cennikiem.

ZGODY I LICENCJE
1. Nie wyrażam zgody na komercyjne i zarobkowe wykorzystanie zdjęć. W przypadku
komercyjnego wykorzystania zdjęć wymagana jest osobna wycena i podpisanie odrębnej umowy.
2. Zachowuje zgodnie z prawem wieczyste prawa autorskie do wykonanych zdjęć.
3. Klient nie może samodzielnie zmieniać charakteru autorskiego zdjęć tj. retuszować, dodawać
filtrów, przerabiać czy kadrować.
4. Publiczne udostępnianie zdjęć wymaga podpisania ich autorstwa.
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