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Zadatek ………………….…….……….. 

 

Cenę uzgodniono na: 

Video kamera……………….…………. 

Video DSLR ……………………………. 

Rejestrator ………………………………. 

Phantom przygotowania ………………… 

Phantom plener ………………………….. 

Dojazd …………………..……...……… 
 

RAZEM:……………………….………. 
                        (po odliczeniu zadatku) 

        Data ……………………………… 

 

            Data usługi………………………….. 

 

         www.dk-film.pl 
                    ul. Dekutowskiego 5A 

                    23-204 Kraśnik 

                NIP: 715 173 20 70 REGON: 060623823 

                   500 27 27 38; 604 29 11 68 

   VIDEO 

1 dzień      2 dni 

Kopie szt: 

Zestawy Płyt DVD……………………. 

Zestawy Blu-ray ……………………… 

Surowy materiał ………..……………. 

Pliki ConnectShare™ Movie…………. 

System stabilizacji FLY CAM6000……. 

Kamera GoPro/Phantom  …………….                    
(w przypadku nie sprzyjających warunków wiatr, deszcz itp usługa phantom będzie nie wykonana. Opłata tylko za dojazd) 

 

PAŃSTWO MŁODZI: 

 

PANI MŁODA …………………………………………………………..……………….………………….. 

 

Adres ………………………………………………..……………....; telefon……………………………….. 

 

PAN MŁODY ……………………………………….………………………………………………………. 

 

Adres ………………………………………..………………………; telefon……………………………….. 

ŚWIADKOWIE: 

 

PANI …………..………………..………………….; PAN…………………………..……………………… 

RODZICE: 

 

PANI MŁODEJ:……………………………………..………………………………………………………. 

 

PANA MŁODEGO:…………... ……………………..……………………………………………………… 

 

Dom Pana Młodego, godz.:…………………….. 

  

Dom Pani Młodej, godz.:……………………….. 

 

ŚLUB KOŚCIELNY, godz.……………..……., w………………….………………………………………… 

pw. …………………………………………………………………………………………….……………….. 

 

Msza Św.: wersja skrócona (najważniejsze fragmenty), msza z kazaniem, życzenia w całości, fragmenty życzeń 
(niepotrzebne skreślić – elementy ustalane telefonicznie 2 dni przed uroczystością, zaznaczane na umowie DK FOTO FILM) 

 

PRZYJĘCIE WESELNE:……………………………………………………………………………………….. 

 

Ustalono: 
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 z mszy oraz z 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. Datę rozpoczęcia wykonania usługi ustala się na dzień ………………………………………………………. .Wykonawca zapewnia przyjazd operatora kamery oraz 

fotografa zgodnie z powyższym zestawieniem. 

 

 

 

 

8L = 100km 

 

2 dni przed weselem 

 

 

(kopiowany jest na dysk dostarczony prze klienta max 14 dni 

licząc od daty  wydania materiałów) 

(kopiowany jest na dysk dostarczony prze klienta max 14 dni 

licząc od daty  wydania materiałów) 
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6. 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. 

7. 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. 

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

9. Ewentualne szkodzenia sprzętu fotograficznego i służącego do filmowania spowodowane przez gości weselnych pokrywa w całości zleceniodawca. 

10. Państwo młodzi wyrażają nieodpłatnie zgodę na to, aby ich wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem jeżeli wykonawca uzna to za 

stosowne) - w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane w materiałach promocyjnych lub reklamowych w tym również 

w reklamach na stronach internetowych. 

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

12. 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. 

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

14. Za bezpieczeństwo odpowiada gospodarz danej imprezy. 

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

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

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

filmu.  

18. Za legalność muzyki dostarczonej do filmu odpowiada Zamawiający. 

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

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

21. 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. 

22. Odbiór materiałów po uprzednim powiadomieniu o wykonaniu usługi musi nastąpić w ciągu 14 dni. 

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

24. 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) 

25. 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. 

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

27. W przypadku nieodebrania materiałów przez Zleceniodawcę w terminie do 14 dni, Wykonawcy służy uprawnienie do naliczenia kary umownej w wysokości 

0,5% wartości nieodebranych wyrobów za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 100% wartości towaru oraz dochodzenia naprawienia szkody na 

zasadach ogólnych  

28. 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. 

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

 

Nr dowodu osobistego_____________________ 

Pesel __________________________________ 

Państwo Młodzi dostarczają do filmu: 

1. Zdjęcia        TAK   /   NIE 

2. Muzyka       TAK   /   NIE 

3. Inne rzeczy ………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………….        ……………………………………………………… 

podpis zleceniodawcy data                                                                                                                                                                                 podpis wykonawcy data                                                                                                                                              

                            dk@dk-film.pl; dk_film@o2.pl  

 

 

Potwierdzam odbiór  w/w zestawów w dn.      ………………………………………………………. 

 

          ……………………………………………………….  

                     (podpis odbiorcy) 
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