
Umowa o dzieło
dotycząca

wykonania zdjęć ślubnych

Umowa zawarta w dniu …………...………  pomiędzy: …........................................................................................................

Adres:……………………..…………………………........................………Tel…………………………………......… 

Osoba do kontaktu …………..…………………................................……….....………… Tel. ……............…………….......
i Wykonawcą - Fotografem: ZHPU „ADIR” Adam Koper 34-123 Chocznia, oś.Ramendowskie 24 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła dla Zamawiających polegającego na fotograficznym udokumentowaniu 

przebiegu uroczystości ślubnej, która odbędzie się w dniu: ………………………........................….……………….. ,

Ślub…………………………………………………..  Wesele:………………………………………………….…… ……

Wykonawca zrealizuje dzieło Zleceniodawcom przy użyciu własnych narzędzi (sprzętu fotograficznego, oświetlenia, blend,

środki  transportu,  tła)  i  na  własnych  materiałach.  Wykonawca  oświadcza,  że  wykona  fotografie  i  odbitki  z  najwyższą

starannością i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł.

Wszelkie koszty związane z naprawa uszkodzeń sprzętu fotograficznego, które miały miejsce podczas realizacji zlecenia

pokrywa Zleceniodawca.Termin oddania gotowego materiału do 45 dni roboczych od momentu wykonania ostatniej usługi. 

Materiał   wliczony  w  cenę  :  Pendrajw  w  eleganckim opakowaniu  oraz  PhotoShow  HD,  około  …………..zdjęć  jpg,

fotoksiążka 20X30 lub pudełko z 100szt zdjęć na papierze jedwab w formacie 15*23.,galeria internetowa.

Dodatkowy materiał/usługa…………………………………………………………………………………………………......

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości ............................ zł brutto.

Słownie: ….......................................................................................................      Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie:

 Zaliczka w kwocie ………….. zł ( przy podpisaniu umowy, lub do 7 dni przelewem inaczej umowa traci ważność )

 pozostałej kwoty w wysokości …………………. zł.( Najpóźniej w dniu odebrania dzieła )

Zaliczka nie jest oddawana w przypadku zerwania umowy przez zamawiającego, zostaje na pokrycie stałych kosztów.

Podczas uroczystości weselnych Zamawiający zapewniają Wykonawcy: posiłki, miejsce na sprzęt, nocleg( powyżej 100km)

 Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, fotografie wykonane 

jednocześnie z oryginałami dla zamawiających. Zamawiający wyrażają  zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w 

materiałach reklamujących działalność wykonawcy (np. na autorskiej stronie internetowej,facebook lub w serwisach 

reklamujących wykonawce i z tego tytułu w przyszłości zleceniodawca nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń 

finansowych. 

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  zgodnego  oświadczenia  woli  stron  w  formie  pisemnej  pod  rygorem

nieważności.  Ewentualne spory między stronami rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

zamawiającego.  W  sprawach  nieuregulowanych  postanowieniami  niniejszej  umowy,  mają  zastosowanie  odpowiednie

przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po

jednym dla każdej ze stron. 

Zamawiający Wykonawca

………………………………………                                     ……………………………………


