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REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNYCH 

 

Ja, Katarzyna Krajewska Turyczyn jestem „FOTOGRAFEM” a każdego kto korzysta z moich usług nazywam „KLIENTEM”. 

Niniejszy regulamin został stworzony na bazie wieloletniego doświadczenia, wydarzeń i najczęściej zadawanych pytań.  

 

1. 

Każdy klient przed sesją otrzymuje link do tego regulaminu. 

Decyzja o skorzystaniu z  usług  fotografa jest równoznaczna z akceptacją wszystkiego, co ten regulamin zawiera. 

2. 

Przed umówieniem się na sesję należy:  1. zapytać o dostępność terminu 2. Podjąć decyzję o dodatkowych usługach pamiętając, że są one dodatkowo płatne  3. 

Przyjąć do wiadomości specyfikację konkretnej sesji zdjęciowej i zdecydować się na jedną z nich.  

3.  

Każda sesja zdjęciowa poprzedzona jest wpłaceniem zadatku w wysokości 100 zł netto (123 zł brutto) na konto bankowe.  

Fotograf, w szczególnych przypadkach, może podjąć decyzję o odstąpieniu od tego punktu.  

4. 

Pierwsze przesunięcie opłaconej rezerwacji terminu przez klienta wiąże się z wyrównaniem kwoty za sesję. To również moment, w którym wystawiam fakturę. 

Drugie przesunięcie sesji jest bez konsekwencji. Trzecia próba wiąże się z utratą wpłaconych pieniędzy. 

5. 

Fotograf może przesunąć dwa razy sesję bez konsekwencji, a wiedz, że takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko.  

6. 

Chętni na sesje muszą powierzyć fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu umożliwienia dalszego kontaktu. Dane nie zostają 

przekazywane nikomu innemu. To również moment na podanie danych do faktury.   

Podając swoje dane zgadzasz się na przetwarzanie ich przeze mnie w ramach moich usług. 

Klient w osobnym mailu otrzymuje obowiązkowy do wypełnienia formularz RODO – bez ich wypełnienia Fotograf nie jest w stanie wykonać swojej pracy. 

7. 

Klient zobowiązany jest z zapoznaniem się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła 

niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem.  

Podstawowa obróbka zdjęcia to standard (kontrast, jasność i inne tego typu techniczne aspekty), specjalne życzenia w zależności od pomysłów chętnie 

wysłucham, ale uprzedzam - nie odchudzam, nie zmieniam koloru paznokci czy sukienki, nie zmieniam fryzur oraz nie doklejamy palm lub plaży itp. :)  Jestem 

fanką delikatnego retuszu, mówię o tym otwarcie. Patrz punkt 22.  

8. 

Przygotowanie do sesji jest niezwykle ważne od nich zależy jakość zdjęć.  Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za jakość końcowego dzieła wywołane 

zaniedbaniami lub nieprzygotowaniem przez Klienta. Przemyśl stroje, gadżety, dodatki. Oczywiście pomogę Ci i doradzę. Jestem przyzwyczajona, ze Klientki 

przyjeżdżają z walizkami   

9. 

Pracuję od poniedziałku do piątku od  9.00 do 17.00.  

Praca przy sesji zdjęciowej w sobotę i niedzielę wiąże się z dopłata 150 zł netto (184,50 zł brutto).   
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10. 

Zapoznaj się ze specyfikacją trzech najważniejszych sesji zdjęciowych. Pamiętaj, że ostateczny koszt sesji zdjęciowej zależy od czasu pracy, ilości stylizacji i 

scenariusza (różnorodności kadrów i klimatów) oraz przede wszystkim od ilości zdjęć. Ważne jest również, czy w sesji bierze udział wizażystka, fryzjerka lub 

stylistka.   

Jednym słowem - każda sesja wymaga dodatkowych ustaleń.  

 

Sesja biznesowa   

 5 wyselekcjonowanych i poddanych profesjonalnej obróbce zdjęć 

 zdjęcia oddane w formie cyfrowej  

 1,5 godziny pracy na planie  

 2-3 stylizacje 

 1 tło i oświetlenie w studio 

 profesjonalny wizaż 

 możliwość wyboru - studio lub plener lub biuro 

 koszt: 550 zł netto (676,50 zł brutto)  

 dodatkowe zdjęcie: 50 zł netto (61,50 zł brutto)  

 łączenie pracy w studio i plenerze: 150 zł netto (184,50 zł brutto)  
 
 
Sesja kobieca / buduarowa 

 15 wyselekcjonowanych i poddanych profesjonalnej obróbce zdjęć 

 zdjęcia oddane w formie cyfrowej  

 nieograniczony czas pracy na planie 

 nieograniczona ilość stylizacji, w tym kobiece, biznesowe i buduarowe 

 różne klimaty, oświetlenie i tła 

 profesjonalny wizaż 

 lekka fryzura - ułożenie włosów u fryzjera 

 możliwość wyboru - studio i plener 

 obraz na płótnie 

 2xwięcej zdjęć (czarno-białe gratis)  

 koszt: 1500 zł netto (1845 zł brutto) 

 dodatkowe zdjęcie: 25 – 50 zł netto (30,75 – 61,50 zł brutto) (w zależności od ilości oraz stopnia obróbki i retuszu)  
 
 
Sesja rodzinna 

 10 wyselekcjonowanych i poddanych profesjonalnej obróbce zdjęć 

 zdjęcia oddane w formie cyfrowej  

 1,5 godziny pracy na planie  

 2-3 stylizacje 

 2 tła i oświetlenia w studio 

 możliwość wyboru - studio lub plener 

 koszt: 400 zł netto (492 zł brutto)  

 dodatkowe zdjęcie: 25 – 50 zł netto (w zależności od ilości oraz stopnia obróbki i retuszu)  

 łączenie pracy w studio i plenerze: 150 zł netto (184,50 zł brutto) 
 
* kwoty przykładowe, z 2016 roku, upewnij się, jaka jest aktualna oferta 

12. 

Klient dokonując wyboru sesji otrzymuje dokładnie to czego sesja dotyczy. Nie można wybrać np. sesji rodzinnej i „przy okazji” zrobić kilka fotografii kobiecych, 

kilka biznesowych na stronę. Oczywiście, nie ma problemu przedyskutować taką możliwość wcześniej, jednak należy pamiętać, że SESJA RODZINNA to nie SESJA 

BIZNESOWA/REKLAMOWA, to również nie SESJA KOBIECA. Jeśli klient chciałby wykonać takie fotografie podczas jednej wizyty jest zobowiązany do dopłaty do 

wybranej sesji. 
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13. 

Klient otrzymuje dokładnie taką ilość fotografii jaką zakupił. Nie ma możliwość otrzymania „reszty” zdjęć czyli fotografii surowych/obrobionych za darmo. Może 

jednak zakupić dodatkowe ujęcia. Cennik, pakiet lub osobna informacja przesłana na mejla informuje Klienta ile otrzyma ujęć i jaka jest cena za każde kolejne. 

Klient może dokonać zakupu nieobrobionych fotografii w formacie JPG  po wcześniejszym ustaleniu ceny. Nieobrobionych fotografii klient NIE MOŻE publikować. 

Publikowanie zdjęć surowych, bez obróbki, bez zgody fotografa skutkuje wystawieniem faktury 500 zł netto (615 zł brutto).  

 

Zatem na pytanie:  – czy modę dostać resztę zdjęć, których nie wybraliśmy? 

– niestety nie, możesz je natomiast zakupić, gdyż na tym polega moja praca. Cena za obrobione dodatkowego zdjęcia podana jest w cenniku lub w odrębnym 

mejlu.  

A na pytanie:  – co z resztą zdjęć, których nie wybrałam? 

– jeśli nie poinformujesz mnie o chęci dokupienia dodatkowych ujęć na przełomie najbliższych 2 miesięcy, surowy materiał zostaje usuwany z dysków po tych 2 

miesiącach. 

14. 

Zdjęcia po sesjach zdjęciowych przechowywane są przez 6 miesięcy. Następnie archiwizowane i przechowywane na bezpiecznych dyskach.  

15. 

Każdy Klient może sam zdecydować czy pozwala Fotografowi na upublicznienie swojego wizerunku na: 

– facebook KKT STUDIO, Wysoka Szpilka, KobiecaFotografia 

– instagramie: Wysoka Szpilka 

– stronie WysokaSzpilka.pl, kktstudio.pl  

– podczas wystaw, wernisaży 

– publikacji w prasie czy materiałach reklamowych 

Zgoda dla Fotografa jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga by móc promować swoją pracę. 

Klient w każdej chwili ma możliwość ze zgody wycofać się. Klient udziela zgód poprzez formularz RODO wysyłany na maila.  

16. 

Do każdej sesji można zakupić Bon / Voucher w formie prezentu.  

Zadzwoń, doradzę Ci jaką sesję kupić. Wybierz sesję, którą chcesz podarować, opłać przelewem na konto bankowe, zgłoś się po odbiór bonu prezentowego, 

wręcz. Bony są ważne przez 3 miesiące od daty zakupu, nie mają wartości pieniężnej. 

17. 

Jeżeli klient dokonał wyboru dodatkowych ujęć musi dokonać opłaty, gdyż bez tego fotografie nie zostaną przygotowane. 

Czas na obróbkę liczony jest od dnia dokonania wpłaty za dodatkowe ujęcia. 

 

18. 

Fotograf zawsze na kilka dni przed sesją drogą mailową lub smsową potwierdza datę i godzinę sesji. W przypadku braku reakcji do dnia poprzedzającego sesję, 

Fotograf wysyła powiadomienie o anulowaniu terminu sesji. Punktualność przybycia na sesję jest bardzo ważna. Jeśli czujesz, że się spóźnisz poinformuj mnie o 

tym, gdyż po 15 minutach spóźnienia Fotograf zaczyna zajmować się innymi zleceniami swojej firmy.  

Klient powinien pamiętać, że spóźnienie jest kosztem poświęcanego mu czasu, przedłużenie sesji może nie być możliwe lub będzie dodatkowo płatne.  

 

19. 

Procedura wyboru zdjęć jest następująca.  Zdjęcia surowe, po sesji zdjęciowej są przesyłane mejlem w postaci linku do galerii.  Fotografie w galeriach 

zabezpieczone są znakami wodnymi, które zostają usunięte po zakupieniu i opłaceniu ujęcia. Następnie klient wybiera zdjęcia i wraca do Fotografa z numerami 

swoich ulubionych zdjęć, które to zostają poddane podstawowemu retuszowi. W ciągu 15 dni roboczych Fotograf przesyła Klientowi gotowe zdjęcia.  

Fotograf oddaje zdjęcia tylko w formie cyfrowej, nie oferuje odbitek.  
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20. 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZDROWIE I MIENIE 

– plener: 

W  plenerze są owady, zwierzęta, rośliny, woda, błotko, piach itp. Stosowne zabezpieczenie się np. przed kleszczami, komarami leżą po stronie Klienta. Nie może 

on mieć pretensji do Fotografa z powodu pogody czy innych niedogodności. Poruszając się po polach, łąkach, lasach czy świecie z betonu obie strony zachowują 

zdrowy rozsądek i ogólnie przyjęte zasady bezpieczeństwa. 

– studio: 

Klient decydujący się na sesję w studio musi zachować pewną umiarkowaną ostrożność. To miejsce, gdzie znajduje się wiele przedmiotów: tła, lampy, garderoba, 

meble, kosmetyki, a w szczególności bałagan budujący się w trakcie dnia pod naszymi nogami zagraża naszemu życiu. Rzeczy cenne dla Fotografa i Klient 

powinien do wszystkiego podchodzić z szacunkiem. Klient jest odpowiedzialny za swoje dziecko w tym wyrządzone przez niego krzywdy na własnym ciele.  

21. 

Prawa autorskie do zdjęcia są ZAWSZE fotografa – o tym stanowią przepisy prawne. Zakupienie fotografii nie jest równoznaczne z własnością w rozumieniu 

PRAWA AUTORSKIEGO zatem nie można fotografii wysyłać np. na konkursy bez zgody Fotografa. 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykonane zdjęcia na zasadzie licencji (dozwolony użytek osobisty), bez autorskiego prawa majątkowego do 

wykonanych fotografii, bez możliwości odsprzedaży zdjęć będących przedmiotem niniejszej umowy, bez możliwości płatnego/nieodpłatnego udostępniania ich 

do celów komercyjnych komukolwiek. Wykorzystanie zdjęć 

przez Zamawiającego w inny sposób niż do użytku osobistego wymaga każdorazowej pisemnej zgody Wykonawcy. 

22. 

Każda osoba przychodząca do Fotografa widzi jego pracę. Nie można ingerować, nakazywać i wymagać od niego innego systemu pracy. Wszelkie graficzne 

życzenia np : proszę zmienić kolor paznokci  lub usunąć odrosty itp. to USŁUGA GRAFICZNA a NIE FOTOGRAFICZNA. Usługa graficzna wyceniana jest 

indywidualnie jak i może być odrzucona przez Fotografa.   

 

23.  

Fotograf pracuje od poniedziałku do piątku od  9.00 do 17.00.  

Fotograf może nie odbierać telefonów oraz nie odpowiadać na smsy w dni wolne od pracy oraz w czasie kiedy pracuje na planie z Klientem. Dla wygody klienta 

powstały strony na facebooku: KKTSTUDIO / WYSOKA SZPILKA / KOBIECA FOTOGRAFIA 

gdzie klient swobodnie może pisać. Fotograf najczęściej odpowiada w ciągu 24h w dni robocze. Jeśli klient nie otrzymał odpowiedzi na zapytanie proszony jest o 

ponowną próbę kontaktu, gdyż na brak reakcji mogło mieć wiele czynników i nie jest to na pewno czynnik lekceważenia. 

24. 

Zdjęcia są sygnowane jednym z moich znaków, delikatnym i nie nachalnym, nie zakłócającym charakteru zdjęcia. W szczególnych przypadkach rezygnuję z tego 

procederu. W szczególności przy zdjęciach biznesowych.  

25.  

Będzie mi niezwykle miło, gdy Klient:  

po pierwsze - podpisuje zgodę abym ja mogła się tymi zdjęciami oraz taką współpracą pochwalić 

po drugie - pisze o mnie jako autorze zdjęć, czy chwali wspólnie spędzony czas.  

Ale nie mam środków przymusu, ani nie obrażam się, gdy się tak nie dzieje. Jednak zawsze przykro. 

 

Katarzyna Krajewska Turyczyn 


