Fotografování dětí v exteriérech školky

Vážení rodiče,
chtěla bych Vám nabídnou fotografování Vašich dětí přímo ve školce.
Po vyfotografování dítěte či sourozenců odešlu na váš mail přes úschovnu, který mi
prosím čitelně napíšete do formuláře NEZPRACOVANÉ NÁHLEDY.
Vyberete si záběry a jejich čísla pošlete přímo mne zpět na mail i s Vaší případnou
objednávkou fotografií a adresou pro vystavení faktury.
Základní balíček obsahuje:
3 ks záběrů dle vlastního výběru - 300,- / datově přes úschovnu
každý další záběr nad rámec balíčku 80,- / datově přes úschovnu
Dále je možnost si objednat i fotografie: 10x15 - 30,13x18 - 40,15x21 - 50,-

Dobrý den,
Fotografování dětí se vždy koná v externích prostorách školky či okolí !!!
Prosím tedy, aby jste dětem daly vhodné oblečení pro dané téma tzn., pro jarní fotog.
doporučuji barvy růžová, modrá, bílá atd. Pro holčičky, šatičky, sukýnky. Pro chlapečky
kšandy, klobouby i zahradnické kalhoty. Letos bude téma zahradničení na jaře.
Pro veškeré fotog. planí vždy pravidlo světlé nestrakaté oblečení bez potisku (jako
např. Spiderman, Frozen atd.) vypadá to lépe!!
Vždy před fotog. dítě upravím popř. půjčím věneček, sukýnku, klobouk atd.
Fotografování jednoho dítěte či sourozenců trvá cca 10 min.

Postup, prosím čtěte. DŮLEŽITÉ!!!**
Po vyfotografování Vám zašlu na mail přes úschovnu NEZPRACOVANÉ ZÁBĚRY, ze
kterých si vyberete záběry, které i kolik budete chtít. Seznam čísel mi napíšete zpět na můj
mail. Vámi vybrané záběry zpracuji na ráz*, vystavím fakturu a po příchodu platby na
účet Vám zpracované záběry odešlu opět přes úschovnu.Tzn., že záběry budete mít v
datové podobě. Což je to nejcennější, protože z toho si pak můžete kdekoliv udělat
jakkoliv velké fotografie, plátna nebo záběry použít do kalendáře, na hrnek atd...
Pokud by jste měly zájem rovnou i o fotog. (papír v ruce) mohu Vám je nechat zpracovat a
ty pak budete mít ve školce. U nich je cena zvlášť. Základ jsou vždy digi záběry!!!
Prosím podívejte se na nejprve na ukázky mé práce. Najdete je:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012957901214
https://www.facebook.com/kacafotoholoubkova
https://www.instagram.com/kacafotoholoubkova/

* na styl zpracování si vyhrazuji autorské právo
* styl zpracování uvidíte na ukázkách na mém fcb profilu
** na pozdější reklamace nebude brán zřetel

