
 

 

PORTRÉTNÍ FOTOGRAFIE (2 osoby) 

PÁROVÉ FOTOGRAFOVÁNÍ 

TĚHOTENSKÉ FOTOGRAFOVÁNÍ (1–2 osoby) 

ateliér nebo exteriér 

 

 

• BALÍČEK A • 

Fotografování v ateliéru nebo v exteriéru (dle výběru/domluvy) 

10 výsledných upravených fotografií v digitální podobě 

V barevné i v černobílé verzi 

30–60 minut (celková doba strávená v ateliéru včetně příprav a fotografování) 

cena: 1900 Kč 

 

 

 

• BALÍČEK B • 

Fotografování v ateliéru nebo v exteriéru (dle výběru/domluvy) 

20 výsledných upravených fotografií v digitální podobě 

V barevné i v černobílé verzi 

60–90 minut focení (celková doba strávená v ateliéru včetně příprav a fotografování) 

cena: 2400 Kč 

 

 

• V PŘÍPADĚ JINÝCH POŽADAVKŮ – INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE • 

www.jitkamaderova.com 



 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

FOTOGRAFOVÁNÍ MIMO ATELIER/V JINÉ LOKALITĚ 

Běžně fotografuji v Turnově a blízkém okolí. Dle domluvy je možno fotografovat v jakékoliv lokalitě, 

ale za podmínek platby dopravy. Nad 5 km od Turnova – 15 Kč/km. Počítá se cesta tam i zpět + jednorázový 

časový poplatek 800,-. (K vybranému balíčku tedy přičtěte počet km * 15 Kč, a poplatek 800,-). 

 

PLATBA 

Platba probíhá při objednání fotografování, převodem na účet fotografky, v návaznosti na vydané faktuře. Platí 

zároveň jako rezervační poplatek na daný termín (nebo na budoucí domluvu konkrétního termínu a času - 

v případě newborn).  Ke své objednávce proto zároveň uveďte fakturační údaje! 

KOMPLIKACE FOTOGRAFOVÁNÍ 

V případě, že by se fotografování ze strany fotografky nemohlo neuskutečnit, platba je buď vrácena na účet 

zákazníka, nebo je individuálně domluven jiný termín fotografování. V případě, že se nedostaví klient bez 

omluvy, nebo se omluví méně než 5 hodin před domluveným počátkem fotografování, platba propadá. V 

případě omluvy nejpozději 5 hodin před domluveným termínem je domluven jiný termín. 

VÝSTUP 

Zákazník dostává do max. 14 dnů od uskutečněného fotografování k dispozici všechny technicky zdařilé 

nafotografované snímky v náhledové kvalitě (bez úprav, ořezů, retuší…) pro soukromý výběr – vybírá počet 

kusů dle vybraného balíčku. Fotografie nad rámec balíčku je možné vybrat a doplatit (cena je vždy zaslána v e-

mailu s náhledovými fotografiemi).  

Fotografie po vybrání projdou úpravami a finální verze je zaslána cca do 14 dnů (nebo dle aktuální vytíženosti 

fotografky či individuální domluvy s klientem) na e-mail zákazníka v nejvyšší možné kvalitě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.jitkamaderova.com 

 


