Smlouva o vytvoření svatebních fotografií
Smluvní strany:
Objednavatel (dále jen „Objednavatel“)
Jméno a Příjmení:
Adresa:
Datum narození:
Telefon:
Email:
Autor (dále jen „Autor“)
Jméno a Příjmení:

David Rubeš

Adresa:

U Lipek 618, Jablonné nad Orlicí 561 64

IČ:

04799127

Email:

david@davidrubes.cz

Telefon:

608 864 014

Web:

www.davidrubes.cz

Účet:

198324456/0600 (Moneta Money Bank)

Část I.
Autor se touto smlouvou zavazuje k nafocení svatebních fotografií dle
aktuálního platného ceníku na www.davidrubes.cz/cenik v den podepsání
smlouvy.
Název balíčku:
Cena:
Záloha:

(Bronzový, Stříbrný, Zlatý, Individuální )
Kč
Kč (hotově/ na účet)

Objednatel si může s hotovými fotografiemi nakládat, jak uváží za vhodné pro
své soukromé účely. Nesmí fotografie prodávat, či posílat do soutěží. Dle
autorského zákonu č. 121/2000Sb.
Objednatel se touto smlouvou zavazuje fotografie od Autora převzít a zaplatit
mu za ně.
Autor může používat fotografie pro svou prezentaci.

Část II.
Všechny vybrané fotografie projdou výběrem, úpravou barevnosti, jasu,
kontrastu, doostření, tónování a případně ořezem, vše na základě stylu
fotografa.
Některé fotografie mohou být zhotoveny a předány černobíle. Pokud má klient
zájem i o barevnou verzi, fotograf je povinen mu je na požádání poskytnout.
Počet upravených fotografií se liší dle originality a rozmanitosti svatby, avšak
ne méně než 100 ks z Bronzového balíčku, 200 ks ze Stříbrného balíčku
nebo 250 ks ze Zlatého balíčku za běžných podmínek (nepřízeň počasí, atd.)
popř. dle dohody. Neupravené fotografie nejsou poskytovány.
Fotografie budou odevzdány v plné kvalitě pro tisk ve formátu JPG.
Fotografie budou odevzdány na DVD, zaslán odkaz ke stažení a bude vytvořena
soukromá webová prezentace.

Autor odevzdá objednavateli vybrané vytištěné fotografie 13x18 cm nebo
fotoknihu dle zvoleného balíčku.
Pouze novomanželské portréty jsou podrobeny pokročilé retuši.

Část III.
Autor odevzdá upravené fotografie maximálně do 30 kalendářních dnů od data
svatby.
Objednavatel musí uhradit celou částku do data odevzdání fotografií.
Zaplacená záloha objednavatelem je odečtena z celkové částky za focení.
Záloha je vratná, pokud dojde ke stornu ze strany objednavatele maximálně do
3 měsíců před termínem svatby. Pokud dojde ke stornu ze strany Autora je
záloha vrácena vždy.
Smluvní pokuta za nedodržení odevzdání nebo zaplacení je 1000 Kč
jednorázově a dále 500 Kč za každý započatý týden.
Cena za hodiny nad rámec smlouvy je 1200 Kč.
Objednatel bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj
osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti
různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem
pro reklamaci.
Tato smlouva nabývá platnosti v momentě uhrazení zálohové platby hotově
souběžně s podpisy obou stran.
Doprava do 20 km je zdarma další km jsou účtovány 10 Kč/km.
Záloha fotografií po dobu minimálně 2 let.

Část IV.
Jméno a Příjemní nevěsty:
Adresa příprav nevěsty:
Jméno a Příjemní ženicha:
Adresa příprav ženicha:
Datum a čas svatby:
Místo konání obřadu:
Místo konání hostiny:
Čas a místo začátku focení:
Konec focení fotografa:
Kontaktní osoba:
Přibližný počet hostů:
Tato smlouva nabývá platnosti až v momentě uhrazení zálohové
platby. Objednatel je povinen uhradit zálohu 2000 Kč hotově, nebo na účet
MONETA Money Bank, a.s. na č.účtu: 198324456 kód banky: 0600, VS je
datum svatby RRRRMMDD takže např. datum 25.června 2015 je 20150625.
Váš (Variabilní symbol) VS je:
Ostatní požadavky:

………………………………………
Podpis fotografa

……………………………………
Podpis nevěsty

……………………………………….
Datum podpisu

………………………………………
Podpis ženicha

