Umowa o dzieło dotycząca
wykonania usługi wideofilmowania/zdjęć ślubnych
Umowa zawarta w dniu ……………....…… pomiędzy: ….............................................................................tel. …..................................
Adres:……………………..……………………..........................…Osoba do kontaktu ……….....…...............tel. …...............................
i Wykonawcą – Fotografem/operatorem kamery: ZHPU „ADIR” Adam Koper 34-123 Chocznia, oś.Ramendowskie 24
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła dla Zamawiających polegającego na fotograficznym/filmowym 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,kamery) i na własnych materiałach. Wykonawca oświadcza, że wykona film/fotografie i odbitki z najwyższą starannością. Wszelkie koszty związane
z naprawą uszkodzeń sprzętu fotograficznego/wideo, które miały miejsce podczas realizacji zlecenia pokrywa Zleceniodawca, które zaistniały z winy
uczestników imprezy i zaproszonych gości. Wykonawca przygotuje pierwszą wersję materiału, a Zleceniodawca ma czas 7 dni na zgłoszenie
ewentualnych usterek lub poprawek. Poprawki zgłoszone po tym terminie będą realizowane za dodatkowa opłatą 200zł. Zleceniodawca ma prawo tylko
raz nieodpłatnie na zgłoszenie zmian/poprawek. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapewnienia Wykonawcy odpowiednich warunków do pracy jak i
odpoczynku. Zleceniodawca zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wykonawcy dotyczących kwestii nieuregulowanych w/w umową. Wykonawca
usługi zastrzega sobie prawa autorskie do zmontowanego filmu/wykonanych zdjęć oraz materiału z tym związanym., z wyłączeniem użytych na
życzenie klienta utworów muzycznych, których nie obejmuje w/w umowa, a są one dodane całkowicie bezpłatnie i wykonawca nie czerpie z tego
powodu żadnych środków materialnych. Utwory dostarczone przez Zleceniodawce są wykorzystane wyłącznie na użytek własny Zleceniodawcy.
Zleceniodawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat oraz zezwoleń związanych z wykorzystaniem praw autorskich na potrzeby zleconej
w/w umowy. Wykonawca nie jest podmiotem sporów o ewentualne roszczenia z tytułu wykorzystania utworów muzycznych chronionych wszelkimi
prawami autorskimi. Zleceniodawca oświadcza iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem wprowadzenia do bazy klientów
Wykonawcy, zgodnie ze stosowną ustawą. Załącznik numer 1 jest integralną częścią umowy. Zleceniodawca wyraża zgodę na umieszczeniu przez
Wykonawcę materiału na jego stronie poprzez serwery do tego potrzebne oraz na innych portalach, które pomagają Wykonawcy na rozreklamowanie
się , lub wystawieniu materiału w formie pokazowej dla przyszłych klientów Wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości Zleceniodawca nie przedstawiali
żadnych roszczeń finansowych. Termin oddania gotowego materiału do 45 dni roboczych od momentu wykonania ostatniej usługi.

Materiał foto wliczony w cenę : pendrajw 16Gb w eleganckim indywidualnym opakowaniu ze zdjęciami oraz PhotoShow HD,
około 600-800 zdjęć jpg w pełni poddanym obróbce, fotoksiążka 20X30 lub pudełko z grawerem a w środku 100szt zdjęć na
papierze jedwab 15*23, galeria internetowa ze wszystkimi zdjęciami w rozdzielczości 1200*800 zabezpieczona hasłem.
Materiał wideo wliczony w cenę: 3 komplety filmu na DVD/Blu-Ray w eleganckich indywidualnych opakowaniach. Dodatkowy
materiał :..................................................................................................................................................................................................

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia

w wysokości

za usługę

wideo ........................... .. zł , za usługę foto …...........................zł , Razem ….......................................................zł brutto,
Słownie …................................................................................................................. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie:


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



pozostała kwota w wysokości ………....…………. zł.( Najpóźniej w dniu odebrania materiału do akceptacji )

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Zaliczka nie jest zwracana w przypadku zerwania umowy przez zleceniodawce. 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
………………………………………

kontakt@fotograf-wadowice.pl

Wykonawca
……………………………………

www.fotograf-wadowice.pl

Tel. 501-691-721

* Materiał wideo i foto wliczony w cenę dotyczy tylko konkretnych opcji usługi ,więc albo foto albo wideo lub opcji wideo/foto

