
REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNYCH

Decyzja korzystania z usług Agnieszka Klimkowska Fotografia jest 
równoznaczna z AKCEPTACJĄ niniejszego regulaminu.

1. Rezerwacji sesji dokonać można telefonicznie pod numerem 
telefonu + 48 608627091, poprzez kontakt na facebooku 
Agnieszka Klimkowska Fotografia lub mailem 
www.agnieszkaklimkowska.pl

2. Sesje najlepiej rezerwować z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. 
Różne czynniki wpływają na dostępność terminów w danym 
okresie.

3. W przypadku sesji plenerowych warunki pogodowe mogą wpłynąć
na zmianę terminu sesji. Podstawą do przesunięcia terminu są 
opady deszczu lub bardzo silny wiatr. Decyzja o zmianie terminu 
na inny zostaje podjęta w dniu umówionej sesji, nie wcześniej. 
Klient kontaktuje się w tej sprawie z Fotografem i wspólnie 
podejmują decyzję.

4. Klient zdecydowany na sesje musi powierzyć Fotografowi swoje 
imię i nazwisko, adres mailowy oraz nr telefonu w celu 
umożliwienia kontaktu. Dane nie zostają przekazywane nikomu 
innemu. Podanie swoich danych jest jednoznaczne ze zgodą na 
ich przetwarzanie przeze mnie w ramach moich usług.

5. Na niektóre sesje pobierany jest zadatek (m.in. mini sesje, 
komunie). Wpłacony zadatek jest bezzwrotny. W przypadku 
rezygnacji z sesji lub nie pojawieniu się, Fotograf nie ma 
obowiązku zwrotu zadatku.

6. W ofercie jest pakiet podstawowy. Nie można go pomniejszyć, ale 
można powiększyć o dowolną liczbę ujęć oraz produktów zgodnie 
z aktualnym cennikiem. Rezygnacja z któregokolwiek elementu 
pakietu nie wpływa na zmniejszenie jego ceny.

7. Klient otrzymuje dokładnie taką ilość zdjęć, jaką zakupił, 
poddanych profesjonalnej, autorskiej obróbce zgodnej ze stylem 
Fotografa. Zdjęcia wywołane są w formacie 15x23. Przez 
„obróbkę“ rozumie się także ich podstawowy retusz i pewne 
modyfikacje graficzne wprowadzone przeze Fotografa. Zdjęcia 
zostaną przekazane w formie wydruku papierowego oraz w 
plikach jpg wysłanych do pobrania.

http://www.agnieszkaklimkowska.pl/


8. Ważna jest punktualnośc przybycia na sesję. Możliwość 
spóźnienia proszę zgłaszać telefonicznie. Spóźnienie może  
skrócić sesję o czas spóźnienia.

9. Fotograf udostępnia Klientom rozmaite ubranka i akcesoria,które 
można wykorzystać podczas sesji. Fotograf nie zawsze jest w 
stanie zagwarantować ubranka w danym rozmiarze i kolorystyce, 
dlatego należy mieć także własną garderobę. Wyjątek stanowi 
garderoba dla kobiet ciężarnych, sesji roczkowych (zwłaszcza 
dziewczynki) i noworodków. Te aspekty omawiane są przed sesją 
z Klientem. Fotograf nie posiada żadnej garderoby dla dorosłych 
mężczyzn i niewielkie ilości dla chłopców. 

10.Klient bierze odpowiedzialność za zdrowie swoje i swojej rodziny 
podczas sesji. W studiu należy zachować umiarkowaną 
ostrożność, znajduje się tu wiele przedmiotów stanowiących 
potencjalne zagrożenie (tła, lampy, akcesoria). 

11. Za szkody wyrządzone w trakcie sesji takie jak np.: zbite lampy, 
stłuczone lub uszkodzone rekwizyty itp. ponosi Klient w dniu 
zdarzenia za pomocą przelewu na konto. 

12. Podczas sesji fotograficznej obowiązuje zakaz fotografowania i 
nagrywania przez osoby trzecie telefonami komórkowymi i innymi 
urządzeniami.

13. Płatność za sesję odbywa się w dniu sesji. Płatność za 
ewentualne dodatkowe zdjęcia lub produkty odbywa się 
przelewem.

14. Galeria z sesją Klienta jest dostępna w ciągu 3 dni roboczych od 
sesji. Zdjęcia w galerii posiadają znak wodny i stanowią własność 
Fotografa. Galeria jest przypisana do indywidualnego adresu 
mailowego, zabezpieczona hasłem. Klient otrzymuje pliki i zdjęcia 
w ciągu 15 dni roboczych od momentu przekazania przez Klienta 
wybranych zdjęć do autorskiej obróbki oraz płatności za 
dodatkowe zdjęcia (pod warunkiem spełnienia wymogów pkt 15)

15.  Klient ma 7 dni na dokonanie wyboru zdjęć z galerii. Po tym 
czasie termin oddania gotowej sesji ustalany jest indywidualnie i 
może się znacznie wydłużyć.

16. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio Fotografa, zna i 
akceptuje jego styl obróbki i wizję zdjęć i nie będzie wnosił 
roszczeń z tym związanych. Klient jest świadomy tego, iż zdjęcia 
mogą się różnić od innych zdjęć zamieszczonych w portfolio, 
ponieważ warunki pogodowe i miejsce wykonania usługi są różne 



i mają wpływ na końcowy efekt zdjęcia. Na efekt końcowy składa 
się, oprócz pracy i umiejętności Fotografa, również humor 
dziecka, strój oraz zaangażowanie rodziców w sesję.

17. Obróbka zdjęć nie obejmuje takich operacji jak 
usuwanie/dodawanie postaci lub przedmiotów, „prasownia“ 
ubrań, czy zmiany plastyki twarzy. Wyjątkiem są sesje 
artystyczne. Zgłoszenie na taką sesję jest równoznaczne 
z akceptacją wszelkich wizji fotografa.

18. Do każdej sesji Fotograf podchodzi indywidualnie.Jeśli Klient 
ma szczególne życzenia lub wizje związane z wyglądem i 
przebiegiem sesji, należy przed sesją poinformować o tym 
Fotografa. Fotograf z chęcią zrealizuje życzenia Klienta, jeśli 
będzie to możliwe. Fotograf ma prawo odmówić próby 
realizacji życzenia Klienta, jeśli zbyt mocno odbiega ono od  
stylu i wizji Fotografa.

19. Nie ma możliwości otrzymania ani zakupu zdjęć nieobrobionych.
20. Klient  wyraża lub nie wyraża zgody na publikację zdjęć ze swojej 

sesji.
21. Klient dostaje licencję na wykorzystanie dzieła w zakresie 

niekomercyjnym. W przypadku umieszczania zdjęć w internecie 
Klient zobowiązuje się do umieszczania tych zdjęć w 
niezmienionej formie.

22. Istnieje możliwość zakupienia Vouchera/bonu podarunkowego 
na sesję. Voucher jest ważny 6 miesięcy. Voucher nie 
podlega wymianie na gotówkę.

23. W celu uniknięcia wątpliwości autorem fotografii w rozumieniu 
Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach 
Pokrewnych jestem ja, Agnieszka Klimkowska.

24. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej 
umowy, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

Uwaga!
Sesje ślubne i sesje w placówkach przedszkolnych,szkolnych i 
żłobkach mają osobny regulamin.

Sesje fotograficzne to moja pasja. Wkładam w nie serce i pełne 
zaangażowanie . Priorytetem jest dla mnie Wasze zadowolenie 
z efektów i powstanie pięknej pamiątki na całe życie. Staram się, aby 
na sesji panowała miła i luźna atmosfera, a dzieci, żeby miały czas na 



oswojenie się z często nową dla nich sytuacją. Dziękuję, że wybieracie
mnie na swojego Fotografa!!!


