
 

Regulamin sesji zdjęciowych 

 

1. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu. Regulamin 

przesyłam Państwu mailem, a w dniu sesji otrzymujecie ode mnie kwestionariusz               

do podpisu, że zapoznaliście się z regulaminem. 

2. Jeśli decydujecie się Państwo na sesję jesteście zobowiązani powierzyć swoje imię                         

i nazwisko, numer telefonu oraz adres mailowy w celu umożliwienia kontaktu                           

w sprawach dotyczących realizacji usług.  

3. Na sesję przychodzimy punktualnie. W przypadku spóźnienia lub odwołania sesji                    

z powodu choroby czy niemożności dotarcia na umówioną godzinę, proszę                               

o informację minimum godzinę przed rozpoczęciem sesji.  

4. W przypadku sesji plenerowych jest możliwość przełożenia terminu sesji ze względu 

na pogodę (burza, porywisty wiatr, deszcz). Sesja odwoływana jest na godzinę przed 

ustalonym terminem. Wówczas uzgadniamy nowy termin. 

5. Na sesję lifestyle dojeżdżam do domu klienta. 

6. Wynagrodzenie za sesję zdjęciową należy uiścić najpóźniej w dniu sesji gotówką lub 

przelewem. Nie wysyłam plików do czasu otrzymania pełnej kwoty wynagrodzenia.  

7. Cena sesji obejmuje usługę fotograficzną. Wysyłka odbitek (do wyboru Paczkomat 

InPost lub Kurier) jest dodatkowo płatna . Odbitki są do odbioru/wysłane do 21dni od 

daty wyboru zdjęć.  

8. Zdjęcia zostają poddane autorskiej obróbce. Otrzymują Państwo galerię obrobionych 

zdjęć. Nie ma możliwości zmiany pakietu po sesji. O wysokości pakietu należy mnie 

poinformować najpóźniej w dniu sesji.  

9. Obróbka zdjęć odbywa się po opłaceniu sesji i trwa do 7dni roboczych.  

10. Obrobione zdjęcia otrzymują Państwo w ilości podanej w wybranym pakiecie. Każde 

dodatkowe zdjęcie (poza pakietem) jest płatne według cennika podanego na stronie 

internetowej. 

11. Nie oddaję nieobrobionych zdjęć. Nie ma możliwości wykupienia nieobrobionych 

zdjęć. Nie udostępniam surowych plików RAW.  

12. Podczas obróbki nie modyfikuję sylwetek. Nie wyszczuplam, nie wygładzam 

zmarszczek i nie przeklejam części ciała. Delikatnie retuszuję skórę wedle własnego 

wyczucia estetyki.  

13. Zobowiązuję się do ochrony Państwa wizerunku poprzez nieudostępnianie zdjęć bez 

Państwa wiedzy i zgody oraz nieudostępnianie żadnych danych osobowych innych niż 

imiona.  

14. Biorąc udział w sesji wyrażacie zgodę/nie wyrażacie zgody na wykorzystanie swojego 

wizerunku oraz imion do celów promocji mojej pracy w mediach społecznościowych. 



Decyzję możecie Państwo podjąć po obejrzeniu galerii. Zgoda na udostępnianie 

wizerunku może zostać w każdej chwili cofnięta.  

15. Wraz z przekazaniem Państwu zdjęć, uzyskujecie prawo do ich wykorzystania w 

celach niekomercyjnych tzn. możecie udostępniać je rodzinie i znajomym, kopiować, 

wywoływać etc.  

16. Nie wyrażam zgody na jakiekolwiek modyfikacje zdjęć tj. kadrowanie czy nakładanie 

filtrów na Instagramie. Do mnie należą prawa autorskie. 

17. Na zapytania o ofertę odpowiadam w ciągu 24h w dni robocze. W weekendy i święta 

nie odpowiadam na maile/telefony i nie wysyłam plików.  

18. Klient decydując się na sesję w plenerze jest odpowiedzialny za własne zdrowie i 

mienie. Nie odpowiadam za ewentualne ugryzienia/użądlenia przez owady, 

zadrapania itd. Poruszając się po łąkach i lasach muszą być Państwo świadomi, że jest 

to równoznaczne z błotem, owadami i roślinami. 

19. W miejscach plenerowych opłatę za wejście, bilet wstępu i koszt wykonywania sesji 

ponosi klient. 

20. Sesja lifestyle ma na celu pokazać prawdziwą codzienność, ale warto pochować                  

w mieszkaniu wystające kable, nieestetyczne opakowania produktów itd. Po sesji            

nie będzie możliwości graficznego usunięcia z kadru niepożądanych elementów. 

21. Nie posiadam mobilnej garderoby. Klient jest odpowiedzialny za samodzielne 

przygotowanie stroju.  

22. Pliki przechowuję rok od dnia wyboru. Po tym czasie są usuwane i nie ma możliwości 

ich odzyskania. 

23. Każdy pakiet sesji można wykupić w formie vouchera. Cena = wybrany pakiet według 

cennika podanego na stronie internetowej. Opłata pobierana jest z góry. Voucher jest 

ważny rok od daty zakupu.  

24. Klient rezerwując termin sesji zobowiązuje się do uiszczenia zadatku w wysokości 50zł 

na podany numer konta celem potwierdzenia terminu w ciągu 2 dni od jego 

ustalenia. Zadatek jest odejmowany od końcowej kwoty.  

25. W przypadku chęci odwołania sesji fotograficznej klient zobowiązuje się 

poinformować fotografa najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem. W 

przypadku braku informacji zadatek nie zostanie zwrócony.  

26. Zobowiązuję się zwrócić w całości wpłacony zadatek w przypadku odwołania sesji ze 

swojej winy.  

 

 

 

Regulamin obowiązuje od 22.02.2021r.  

Aktualizacja 7.02.2022r.  


