
REGULAMIN SESJI FOTOGRAFICZNYCH
w placówkach przedszkolnych,szkolnych i w żłobkach

Drodzy rodzice/opiekunowie naszych modeli (zwani dalej 
Klientami), decyzja korzystania z usług Agnieszka Klimkowska 
Fotografia jest równoznaczna z AKCEPTACJĄ niniejszego 
regulaminu.

1. Sesja przeprowadzona jest przez przedstawiciela firmy: SMART 
Agnieszka Klimkowska

2. Sesja wykonywana jest w murach placówki lub jej bliskim 
otoczeniu plenerowym.

3. Sposób zgłoszenia na sesję ustalany jest indywidualnie dla 
każdej placówki i jest przekazywany potencjalnym Klientom.

4. Sesja plenerowa odbywa się tylko w dobrych warunkach 
pogodowych.

5. Jeśli warunki pogodowe uniemożliwią przeprowadzenie sesji, 
odbywa się ona w murach placówki w wyznaczonym terminie.

6. 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.

7. Materiał z sesji udostępniany jest wszystkim Klientom danej 
placówki. Zgoda na wykonanie sesji jest równocześnie zgodą na 
umieszczenie zdjęć we wspólnej galerii Klientów danej placówki. 
Zgoda ta NIE JEST równoznaczna ze zgodą na publikację zdjęć.

8. Klient wyraża lub NIE wyraża zgody na publikację zdjęć z sesji.
9. Wraz ze zgłoszeniem dziecka na sesję pobierana jest opłata 

wpisowa, którą wykorzystują Państwo w formie zamówienia (np. 
opłata za 5 zdjęć).

10.Klient otrzymuje link do galerii i sam wybiera ulubione ujęcia. 
Wybiera ich minimum tyle, ile zostało opłaconych (np. 5 sztuk). 
Klient może wybrać więcej kadrów i dopłacić za nie osobno 
przelewem.

11.Klient jest mailowo informowany o terminie składania zamówień, 
a także o gotowości wydruków do odbioru.



12.Zamówienia złożone po terminie, w zależności od sytuacji, 
można odebrać w placówce wykonania sesji lub w siedzibie 
firmy, pod adresem Branno 26c. 

13.Dla dzieci nieobecnych na sesji ustalany jest osobny termin mini 
sesji. Nie będzie to sesja o takim wyglądzie jak sesja 
przeprowadzona w placówce. Sesja może odbyć się w studiu w 
Brannie, w Pałacowym Studiu w Posadzie lub w plenerze (do 
ustalenia indywidualnie).

14.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.

15. Galeria z sesją Klienta jest dostępna w ciągu 10 dni roboczych 
od sesji. Zdjęcia w galerii posiadają znak wodny i stanowią 
własność Fotografa. Klient otrzymuje pliki i zdjęcia w ciągu 10 
dni roboczych od momentu przekazania przez Klienta wybranych
zdjęć do autorskiej obróbki oraz płatności za dodatkowe zdjęcia.

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 m.in. oświetlenie i kolorystyka pomieszczenia, humor 
dziecka oraz jego strój.

17. Obróbka zdjęć nie obejmuje takich operacji jak 
usuwanie/dodawanie postaci lub przedmiotów, „prasownia“ 
ubrań, czy zmiany plastyki twarzy. 

18. Ze względu na nieobecność rodziców podczas sesji (a więc 
brak możliwości kosultacji) Fotograf nie odpowiada za ubiór i 
fryzurę dziecka na sesji. Rodzic dostarcza ubranie Paniom w 
przedszkolu. Rodzic może zgłosić Fotografowi i/lub Paniom w 
placówce życzenia specjalne dotyczące ubioru i Fotograf postara
się do nich zastosować. Ingerencja Fotografa w wygląd dziecka 
dotyczy głównie stóp – zdjęcia robione są na boso (jeśli dziecko 
zgodzi się na zdjęcie skarpet), w dobrze dopasowanych 



kolorystycznie skarpetkach lub w bucikach (jeśli jest to obuwie 
specjalnie na sesję) lub nakrycia głowy – wianki, kapelusze, 

kaszkiety.
19. Nie ma możliwości otrzymania ani zakupu zdjęć nieobrobionych.
20. 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.

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


