
DEFINICJE 
PLIK CYFROWY - cyfrowa forma zdjęcia 

ODBITKA - drukowana forma zdjęcia 
WYKONAWCA - Fotograf firmy „Czary Mary pstryk!” 

ORGANIZATOR - „Czary Mary pstryk!” fotografia kreatywna Karolina Jamrozik, Miodowa 28, 
43-600 Jaworzno, NIP: 6321959169 

UCZESTNIK - osoby biorące udział w sesji oraz w przypadku osób nieletnich ich prawni 
opiekunowie 

imię i nazwisko: ………………………………… 
imię dziecka: …………………………………… 
adres email: …………………………….………. 
nr telefonu: ……………………………………… 

REGULAMIN 
§1 

Promocyjne sesje zdjęciowe odbywać się będą dnia 9.04.2016 oraz 10.04.2016 na 
terenie salonu fryzjerskiego Fryzolandia Daria Woźniak, Miodowa 80e, Jaworzno 

§2 
Uczestnikiem sesji może zostać każda chętna rodzina.  

§3 

Warunkiem zapisania na sesję fotograficzną jest wpłacenie zadatku wysokości 29 zł na 
wskazane konto bankowe:  

ING: 77 1050 1302 1000 0092 1914 9037 
„Czary Mary pstryk!” fotografia kreatywna Karolina Jamrozik 

tytułem: zaliczka za sesję zdjęciową (imię i nazwisko Uczestnika) 

§4 

W ramach przygotowań wykonywana będzie usługa fryzjerska w postaci czesania przez 
Fryzolandia Daria Woźniak, oraz stylizacja z użyciem odzieży firmy Coccodrillo z 

wyjątkiem obuwia. Usługi będą wykonywane wyłącznie dzieciom nie młodszym niż 3 
lata i nie starszym niż 11 lat. Pozostali Uczestnicy będą brali udział w sesji we własnych 

ubraniach.  

§5 

Czas trwania sesji wraz z przygotowaniami wynosi nie więcej niż 1h zegarową.  

§6 

Odpowiedzialność za ewentualne szkody i zniszczenia sprzętu fotograficznego, odzieży 
użyczonej do sesji oraz stylizacji ponoszą Uczestnicy. 

§7 

Zabrania się robienia zdjęć aparatami i telefonami komórkowymi podczas sesji oraz 
przygotowań. 
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§8 
Wykonawca wykona sesję zdjęciową, z której przekaże Uczestnikowi 5 fotografii w 
formie plików cyfrowych oraz odbitek. Fotografie wykonane podczas sesji zostaną 

umieszczone w prywatnej galerii internetowej przypisanej do Uczestnika, skąd 
Uczestnik zamawia pliki cyfrowe oraz odbitki, w ilości nie mniejszej niż 5. Każdy 

Uczestnik ma możliwość zamówić dowolną ilość zdjęć oraz odbitek według 
obowiązującego cennika. 

§89 

Uczestnik otrzyma zamówione odbitki nie później niż 21 dni roboczych od daty 
złożenia zamówienia poprzez prywatną galerię internetową.  

§10 

Uczestnik zobowiązuje się wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 119 zł 
brutto. Cena obejmuje fotografie wymienione w §1, usługę fryzjerską oraz 

wypożyczenie odzieży i dodatków. Zmiana ilości zdjęć na mniejszą, czy rezygnacja z 
jakiejkolwiek części pakietu, nie skutkuje obniżeniem ceny. 

§11 
Wykonawca zezwala na publikację zdjęć w internecie, prasie lub innego typu mediach 

(np. na portalach społecznościowych, blogach, prywatnych stronach internetowych, 
lokalnych gazetkach itp.) wyłącznie z umieszczonym na zdjęciu logo autora zdjęć, czyli 

Wykonawcy.  

§12 

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
zabrania się przerabiania fotografii, udostępniania podmiotom gospodarczym, a także 

wykorzystywania w celach zarobkowych bez pisemnej zgody Wykonawcy. 

§13 

Ze względu na warunki pogodowe, oraz inne czynniki niezależne od Wykonawcy, 
jakość wykonanych fotografii może się nieznacznie różnić od pozostałych 

umieszczonych w portfolio dostępnym na stronie: www.czarymarypstryk.pl.  

§14 
Zamawiający nie może żądać od Wykonawcy przekazania wszystkich zdjęć wykonanych 

podczas sesji zdjęciowej, jak również jakichkolwiek surowych plików graficznych w 
formacie RAW lub w formacie JPG jeszcze sprzed obróbki cyfrowej. 

§15 
Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i 

promocji wykonane fotografie, Zamawiający wyrażają / nie wyrażają zgody na 
późniejsze wykorzystywanie dzieła w materiałach reklamujących działalność 

wykonawcy (w tym na autorskiej stronie internetowej www.czarymarypstryk.pl, w 
siedzibie firmy Wykonawcy oraz witrynach jego firmy lub na fanpage strony na 

Facebook-u). Z tego tytułu Zamawiający w przyszłości nie będą przedstawiali żadnych 
roszczeń finansowych. 
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§16 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez „Czary 
Mary pstryk!” Fotografia kreatywna Karolina Jamrozik, Miodowa 28, 43-600 Jaworzno, 

NIP: 6321959169, REGON: 363116170 

§17 

Wyrażam / nie wyrażam zgody na przekazywanie mi informacji handlowych środkami 
komunikacji elektronicznej przez Czary Mary pstryk!” Fotografia kreatywna Karolina 
Jamrozik, Miodowa 28, 43-600 Jaworzno, NIP: 6321959169, REGON: 363116170 
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