„Komunia 2018 - Parafia Bradford”
Wojciech Stanisław Kamiński

WKam.uk
PhotographY

Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przedstawić Państwu, moją ofertę na zdjęcia z uroczystości
Pierwszej Komunii Świętej dla parafii w Bradford w roku 2018.

Nazywam się Wojciech Kamiński, zajmuję się zawodowo fotografią na terenie

Wielkiej Brytanii i Polski. Mój syn wraz z Państwa dziećmi przygotowuje się do

Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii, dlatego byłbym szczęśliwy,
mogąc zostać fotografem podczas tej uroczystości.

Ceny które prezentuję w mojej ofercie „Minimum” oraz „Minimum plus” nie

przewidują zarobku z mojej strony, a jedynie zwrot kosztów poniesionych na wydanie
dla Państwa płyt, bądź też utrzymania stałego dostępu do zdjęć online. Pozostałe oferty

ze względu na ich pracochłonność, musiałem uwzględnić komercyjnie. Chciałbym w
tym miejscu zastrzec, że wybór dotyczy tylko jednej przedstawionej opcji przez całą
grupę.

Proszę o zapoznanie się z moją ofertą i podjęcie słusznej decyzji. Z mojej strony

mogę zagwarantować wysoką jakość usług, dlatego mam nadzieję, że nakłoni to
Państwa do skorzystania z przedstawionej oferty.

Z poważaniem
Wojciech Kamiński
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Opcja „Minimum”
Ilość fotografów: 1*
Typ: Zdjęcia zbiorcze.
Opis:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Minimum 200 różnych ujęć w tym wszystkie dzieci pojedynczo, w czasie
przyjmowania Pierwszej Komunii Świętej.
Dodatkowe zdjęcie zbiorowe.
Wszystkie udane w opinii fotografa zdjęcia, obrobione graficznie (drobna
korekta dotycząca balansu bieli, kadru itp.), umieszczone w postaci plików
.jpg na nośniku CD z nadrukiem, w rozdzielczości dostosowanej do oglądania
na urządzeniach wyświetlających obraz w UHD 4K 2160p lub Full HD 1080p.
Płyta umieszczona w białym pudełku z okładką jakości fotograficznej. Szata
graficzna przodu okładki stylistycznie dopasowana do nadruku płyty, tj.:
◦ napis „Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej”;
◦ data i miejsce;
◦ uwidoczniona hostia, kielich oraz inne elementy graficzne i prawne.
Tylna część okładki obrazująca najciekawsze momenty lub kolaż oraz stopkę
o prawach autorskich.
Brzeg okładki płyty zawierający tytuł, stałe elementy graficzne oraz logo
fotografa.
Wewnątrz pudełka, oprócz płyty, będzie znajdować się zdjęcie zbiorowe w
formacie 5x7”
Nad płytą CD umieszczony napis „Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej”.
Fotograf zastrzega sobie prawo do umieszczenia miniatury logo na zdjęciach.

Cena: £15
Opcja „Minimum +”
Zmiany: Napis nad płytą CD rozszerzony o adres strony internetowej oraz
hasło dostępu do zbiorczej internetowej galerii zdjęć z możliwością ich
pobrania przez okres minimum 2 lat.
Cena: £21
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Opcja „Standard”
Ilość fotografów: 1*
Typ: Zdjęcia zbiorcze i spersonalizowane.
Opis:
•
•
•

•

•
•
•

•
•

Minimum 120 różnych ujęć w tym dziecka w czasie przyjmowania Pierwszej
Komunii Świętej.
Dodatkowe zdjęcie zbiorowe oraz 3 zdjęcia z rodziną. Możliwość dodatkowych
zdjęć 50p sztuka.
Wszystkie udane w opinii fotografa zdjęcia, obrobione graficznie (drobna
korekta dotycząca balansu bieli, kadru itp.), zostaną umieszczone w postaci
plików .jpg na nośniku CD ze spersonalizowanym nadrukiem, w rozdzielczości
dostosowanej do oglądania na urządzeniach wyświetlających obraz w UHD
4K 2160p lub Full HD 1080p.
Płyta umieszczona w białym pudełku z okładką jakości fotograficznej. Szata
graficzna przodu okładki stylistycznie dopasowana do nadruku płyty, tj.:
◦ napis „Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej”;
◦ data i miejsce;
◦ imię i nazwisko dziecka;
◦ uwidoczniona hostia, kielich oraz inne elementy graficzne i prawne.
Tylna część okładki zawierająca 2-3 zdjęcia rodzinne, moment przyjmowania
Pierwszej Komunii Świętej oraz stopkę o prawach autorskich.
Brzeg okładki płyty uwzględniający tytuł, stałe elementy graficzne, miniaturę
zdjęcia podczas przyjmowania Pierwszej Komunii Świętej oraz logo fotografa.
Wewnątrz pudełka, oprócz płyty, znajdować się będą w formacie 5x7”:
◦ zdjęcie zbiorowe;
◦ zdjęcie dziecka z momentu przyjmowania Pierwszej Komunii Świętej.
Nad płytą CD umieszczony napis „Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej”.
Zdjęcia bez logo.

Cena od £26
Opcja „Standard +”
Zmiany: Napis nad płytą CD rozszerzony o adres strony internetowej oraz
hasła dostępu do zbiorczej i personalnej internetowej galerii zdjęć z
możliwością ich pobrania przez okres minimum 2 lat.
Cena od £33.50
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Opcja „Maximum”
Ilość fotografów: 2
Typ: Zdjęcia zbiorcze i spersonalizowane.
Opis:
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Minimum 150 różnych ujęć w tym dziecka w czasie przyjmowania Pierwszej
Komunii Świętej.
Dodatkowe zdjęcie zbiorowe oraz 5 zdjęcia z rodziną. Możliwość dodatkowych
zdjęć £1.50/sztuka.
Dodatkowe 2 zdjęcia studyjne na tle, na klęczniku oraz portretowe.
Wszystkie udane w opinii fotografa zdjęcia, obrobione graficznie (drobna
korekta dotycząca balansu bieli, kadru itp.), zostaną umieszczone w postaci
plików .jpg na nośniku DVD ze spersonalizowanym nadrukiem, w
rozdzielczości dostosowanej do oglądania na urządzeniach wyświetlających
obraz w UHD 4K 2160p lub Full HD 1080p.
Prezentacja zdjęć zbiorowych z podkładem muzycznym w formacie Full HD
1080p w formacie .mp4
Płyta umieszczona w białym pudełku z okładką jakości fotograficznej. Szata
graficzna przodu okładki stylistycznie dopasowana do nadruku płyty, tj.:
◦ napis „Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej”;
◦ data i miejsce;
◦ imię i nazwisko dziecka;
◦ uwidoczniona hostia, kielich oraz inne elementy graficzne i prawne;
◦ element zdjęcia studyjnego na klęczniku.
Tylna część okładki zawierająca 2-3 zdjęcia rodzinne, moment przyjmowania
Pierwszej Komunii Świętej oraz stopkę o prawach autorskich.
Brzeg okładki płyty zawierający uwzględniający tytuł, stałe elementy
graficzne, miniaturę zdjęcia studyjnego na klęczniku oraz logo fotografa.
Wewnątrz pudełka, oprócz płyty, znajdować się będzie min 9 zdjęć w
formacie 5x7”:
◦
◦
◦
◦

•
•

zdjęcie
zdjęcie
zdjęcia
zdjęcia

zbiorowe;
dziecka z uroczystości”,
studyjne;
rodzinne i zamówione dodatkowo.

nad płytą DVD napis „Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej”.
Zdjęcia bez logo.

Cena od £40
Opcja „Maximum +”
Zmiany: Napis nad płytą DVD rozszerzony o adres strony internetowej oraz
hasła dostępu do zbiorczej i personalnej internetowej galerii zdjęć z
możliwością ich pobrania przez okres minimum 2 lat.
Cena od £47.50
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Dodatkowe opcje:
Dodatkowy wydruk zdjęcia:
• format 4x6”
• format 5x7”
• format A4:
▪ w kopercie
▪ w antyramie

£0.6
£1
£7
£10

Dodatkowa płyta CD „Minimum” **
Dodatkowa płyta CD „Standard” **
Dodatkowa płyta DVD „Maximum” **
*
**

£15
£16
od £25

- Możliwa obecność drugiego fotografa lub asystenta
- Tylko jedna opcja, wybrana przez większość.
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