UMOWA
W dniu ..................................... pomiędzy firmą Hocus Focus Michał Tylewski z siedzibą we Wrocławiu
ul. Henrykowska 9/4, NIP: 8992497449, zwanym dalej Wykonawcą,
a
.................................................................. zamieszkałym/ą ul......................................................, legitymującym/ą
się dowodem osobistym nr.............................................. zwanym dalej Zamawiającym, została zawarta
umowa następującej treści:
§1
Zamawiający zleca wykonanie:
 Pakiet I (w skład wchodzi: reportaż z przygotowań, ceremonii, wesela oraz sesji
plenerowej w innym dniu, wykonanie klipu ślubnego, wypożyczenie aparatu typu
Polaroid)
 Pakiet II (w skład wchodzi: reportaż z przygotowań, błogosławieństwa, ceremonii, wesela
oraz sesji plenerowej w innym dniu)
 Opcje dodatkowe:
 wykonanie klipu ślubnego
 wypożyczenie aparatu typu Polaroid
 wynajęcie fotobudki 1h / 3h
§2

Termin wykonania dzieła...............................
Miejscem wykonania dzieła są :
1/ przygotowania, adres:........................................................................................
2/ ceremonia, adres..................................................................................................
3/ przyjęcie weselne, adres: .................................................................................
4/ sesja plenerowa, miejsce: ................................................................................
§3
Zdjęcia/montaże w łącznej ilości 100/30 zostaną wykonane w albumie typu album
klasyczny/fotoksiążka formacie 33x33/30x30cm, a następnie przekazane przez Wykonawcę
Zamawiającemu w wyżej wymienionym albumie wraz z nośnikiem cyfrowym. Film zostanie
przekazany na nośniku cyfrowym.
§4
Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie oraz film z najwyższą starannością i na poziomie
technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł.
§5
Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot
niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca
wyraża zgodę na obecność podczas uroczystości kamerzysty.

§6
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
w wysokości ........................................... brutto. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w trzech ratach:
a) po podpisaniu umowy - zadatek ............................................., na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze: 08 1050 1575 1000 0090 7787 2738
b) po przyjęciu weselnym ............................................................, gotówką za pokwitowaniem,
c) po sesji plenerowej ................................................................., na rachunek bankowy Wykonawcy
o numerze: 08 1050 1575 1000 0090 7787 2738 / gotówką za pokwitowaniem.
W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z własnego środka transportu Zamawiający zgadza się
pokryć koszta dodatkowe w wysokości ......... zł/km wg faktycznego stanu przejechanych km lub
w ogólnej kwocie ustalonej przez Strony w wysokości …........ zł.
W dniu dzisiejszym Wykonawca potwierdza odbiór od Zamawiającego kwoty ............................... zł
tytułem bezzwrotnego zadatku.
§7
Przekazanie dzieła nastąpi w terminie 60 dni od sesji plenerowej.
§7
Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i promocji, film
oraz fotografie wykonane jednocześnie z oryginałami dla Zamawiających. Zamawiający wyraża
zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach reklamujących działalność Wykonawcy
i z tego tytułu w przyszłości nie będzie przedstawiał żadnych roszczeń finansowych.
Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać dzieła w żadnym innym
charakterze niż wspomniane w niniejszym paragrafie.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli Stron w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W przypadku powstania ewentualnych sporów, Strony umowy dążyć będą do rozstrzygnięć
polubownych, a w razie braku porozumienia właściwym będzie sąd rejonowy w miejscu
zamieszkania Wykonawcy.
§10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA
..........................................

ZAMAWIAJĄCY
..........................................

