
 
 
 
 

Umowa 
 
 
 Umowa zawarta pomiędzy Komitetem Organizacyjnym Studniówki 2012/Uczniami klasy …………… 
w ................................................................................................................ 
reprezentowanym przez  ........................................................................................................ 
zamieszkany w .................................................................................................................. ….. 
a DK FOTO FILM  
na wykonanie: filmu video* (i/lub) fotoreportażu * 
w dniu …………………… , rozpoczęcie o godz. ………w ……………………………………………………  
…........................................................................................................................................................................................................
....... 
(DK FOTO FILM. zobowiązuje się do powiadomienia  telefonicznego poprzedzającego dzień dostarczenia 

 
Strony ustaliły:  
cena filmu na płycie DVD :  …….. zł/kpl. cena filmu na płycie Blu-ray :  …….. zł/kpl. * 
cena zdjęć  : ……… zł/kpl. (….. szt. zdjęć + DVD) * 
Powyższe ceny obowiązują przy zamówieniu …… kompletów : 
1 komplet to :  
ü film na 2 płyty DVD lub 2 płyty Blu-ray 
ü …… szt. zdjęć + DVD* 

 
W przypadku odbioru mniejszej ilości zestawów niż zamówiona ilość…. kpl. Cena jednostkowa wzrasta o 20% 

Wymagana zaliczka w wysokości ……… zł (……………………………………..), zostanie przekazana 
do dnia ……………………… 
Zestawy zostaną wydane w całości, czyli ……… szt. po uprzednim zebraniu wszystkich pieniędzy i wpłacie na 
konto wykonawcy.1 
Ustala się co następuje: 

1. Obie strony stwierdzają, że ustalony zakres usług jest zgodny z wszelkimi życzeniami Zleceniodawcy. 

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo do montażu filmu wg własnej wizji artystycznej. 

3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość dźwięku na sali weselnej, zależy ona od warunków akustycznych obiektu oraz od jakości nagłośnienia. 

4. Realizacja zamówienia zostanie wykonana zgodnie z ustaleniami ujętymi w treści niniejszej umowy, zobowiązania ustne nie ujęte w niniejszej umowie nie zobowiązują żadnej ze stron. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie dzieła, w przypadku wystąpienia ujemnych temperatur lub opadów atmosferycznych filmowanie 

oraz fotografowanie na wolnym powietrzu nie jest możliwe. 

6. Jeżeli zlecenie nie zostanie wykonane z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zwrotu zadatku w kwocie w/w. Dodatkowe roszczenia finansowe wobec Wykonawcy nie będą uwzględniane. 

7. Zleceniodawca zobowiązuje się do zorganizowania dostępu do źródeł energii elektrycznej (230V / 2000VA) w trakcie wykonywania usługi( dot. Sali studniówkowej) 

8. Prawa autorskie do filmu i zdjęć wykonanych przez DK FOTO FILM należą do DK FOTO FILM. 

9. Zamawiający zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych- Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami. 

10. W czasie trwania imprezy organizator zapewnia obsłudze video-foto posiłki i napoje. 

11. Za bezpieczeństwo odpowiada gospodarz danej imprezy. 

12. DK FOTO FILM zastrzega sobie prawo na wyłączności na wykonanie usługi, a także wstawienia reklamy firmy na produkcie. 

13. DK FOTO FILM zastrzega sobie prawo rozkładania ulotek reklamowych, wizytówek, a także wystawienia baneru reklamowego w czasie trwania uroczystości. 

14. Czas rozpoczęcia montażu rozpoczyna się w dniu otrzymania wszystkich potrzebnych dodatków (zdjęcia muzyka) umożliwiających wykonanie montażu filmu.  

15. Za legalność muzyki dostarczonej do filmu odpowiada Zamawiający. 

16. Termin oddania gotowego materiału nie podlega negocjacjom i uzależniony jest od mocy przerobowych DK FOTO FILM.  

17. Reklamacje dotyczące odebranych materiałów można wnosić tylko w ciągu 1 tygodnia (7 dni) licząc od dnia wydania. 

18. Powiadomienie o reklamacji, które nastąpi po upływie ustalonego terminu (1 tygodnia) może zakończyć się brakiem technicznych możliwości na poprawę materiału ze względu na jego wykasowanie. W takim 

przypadku reklamacja będzie nie uznana. 

19. W przypadku odwołania imprezy lub przesunięcia jej terminu każda ze stron powinna powiadomić o zaistniałym fakcie na jeden miesiąc przed datą imprezy 

20. W przypadku rezygnacji Zleceniodawcy z umowy  w okresie nie krótszym niż 1 miesiąc przed imprezą zaliczka w w/w kwocie nie zwraca się (art. 394 KODEKSU CYWILNEGO) 

21. W przypadku nie powiadomienia o odwołaniu lub przesunięciu imprezy przez zleceniodawcę w okresie krótszym niż 1 miesiąc płaci odszkodowanie w wysokości połowy ustalonej ceny na konto 

poszkodowanego. 

22. Odbiór dzieła nastąpi po uregulowaniu należności wobec Wykonawcy w/w kwocie. 

23. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy KODEKSU CYWILNEGO, a w sprawach prawa autorskiego: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych. 

24. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 
       Podpis zamawiającego                                                                                                      Podpis i pieczątka firmy 

 
 
...............................................                                                                       ……………………………. 
                                                        
1 * niepotrzebne skreślić 

………………………............ 


