ДОГОВОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СВАТБЕНО ФОТО ЗАСНЕМАНЕ
Заснемане на сватбено тържество, което ще се състои на дата ............................................. г.,
в град.................................................../място......................................................................................
Диян Радев в качеството си на АВТОР ИЗПЪЛНИТЕЛ и представляващ целия снимачен екип
на „NO LIMIT studio“ гр. Нови Искър ул. „Детска песен“ №1
с регистрация „ДС СТУДИО ЕООД“ ЕИК 204324090 е длъжен:
1. Да присъства на датата, часа и мястото, които са посочени от младоженците.
2. Да отрази пълно и качествено събитието за което е нает- сватбеният ден.
3. ФОТОЗАСНЕМАНЕ: Да предаде крайния продукт чрез изпращане на линк за теглене на
материала в срок до 60 работни дни от датата на събитието, във вид на дигитални файлове
JPEG формат.
4. Да си осигури транспорт по време на събитието.
5. Да уведоми навреме младоженците от колко души ще бъде снимачния екип.
Младоженците......................................................................................Тел.........................................
в качеството си на ВЪЗЛОЖИТЕЛИ са длъжни:
6. Да уведомят не по-късно от един ден преди събитието ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички промени и
подробности, касаещи мястото (точните адреси) и часове, в които започва заснемането.
7. Да си осигурят правото за снимане в официалните учреждения (църква, ритуална зала,
ресторант) и др.
8. Да осигурят ВРЕМЕ- минимално 180 минути ЗА СВАТБЕНАТА АРТ ФОТОСЕСИЯ, АКО Е В ДЕНЯ
НА СВАТБАТА ( ВАЖИ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ТАКАВА СЕСИЯ В САМИЯ СВАТБЕН ДЕН И СА
ДОПЛАТИЛИ ЗА НЕЯ). ВЪВ ВРЪЗКА С ФОТОСЕСИЯТА, КАТЕГОРИЧНО ЗАБРАНЯВАМЕ
ПРИСЪСТВИЕТО НА ДРУГИ ХОРА С ФОТОАПАРАТИ И ПОДОБНИ СНИМАЧНИ ТЕХНИКИ, ОСВЕН
НАШИТЕ И НАШИЯ ЕКИП !!!
9. Да осигурят на снимачния екип храна и безалкохолни питиета в деня на събитието, когато
последното е с продължителност над 4 часа, както и подходящо място в ресторанта- помощна
маса, където фотографът и екипа му да оперират с техниката си, да имат видимост към нея,
както и лесен достъп до масата на младоженците и дансинга.
10. Да заплатят капаро в размер на 25% от цената на избрания пакет при подписване на
договора.
11. Да заплатят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение след приключване на
заснемането в деня на сватбата, или преди това.
12. Да заплатят пътните разходи, когато ангажиментът е извън града и нощувка, ако се налага
такава!
13. Да защитят правото на снимане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на искове от трети лица, които не
са желали да бъдат снимани, но са присъствали на местата за снимане, определени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тъй като се разбира, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да иска разрешение за
заснемане от всеки един гост/посетител.

14. Ако предпочитат файловете да бъдат записани на външен носител да ни го предоставят (външен хард диск, флашка и др.)
15. Времетраенето на ангажимента за избрания от вас пакет е до 12 астрономически часа,
като след това– следва ОВЪРТАЙМ : Пакет за един фотограф- 100лв на всеки започнат час и
пакет за двама фотографи- 150лв на всеки започнат час.

ОБЩИ УСЛОВИЯ
16. Ние се стараем максимално да заснемем вашия празник по най- добрия възможен начин в
зависимост от условията и времето за работа, които сте ни предоставили!
Екипът не поема отговорност, за пропуснати кадри, или пропуснато покритие на събитието,
поради лоши метеорологични условия, усложнения в графика, НЕИНФОРМИРАНЕ навреме за
предстоящи изненади по време на сватбения ден, рестрикции в помещенията за снимане,
използването на чужди камери пречещи на екипа, или светкавици, които отразяват различни и
неочаквани светлини, както и друго възпрепятстване от присъстващите на събитието! ФАКТОРИ,
КОИТО ВЪЗПРЕПЯТСТВАТ НАШАТА НОРМАЛНА РАБОТА СА СЪЩО И НЕОЧАКВАНОТО ПОСТОЯННО
НАМАЛЯВАНЕ И УСИЛВАНЕ НА СВЕТЛИНАТА В РЕСТОРАНТА, КАКТО И ПОСТОЯННАТА СМЯНА НА
ЦВЕТА НА СВЕТЛИНАТА, СЪЩО ТАКА ЦВЕТНИТЕ ПРОЖЕКТОРИ И ЕФЕКТИ, КАТО ЛАЗЕРИ И ДР.
ПОДОБНИ.
17. ПО ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО всички снимки от отразяване на събитието са 100%
авторска собственост на АВТОРА ФОТОГРАФ, като същия си запазва правото да използва
избрани по негова преценка кадри – СНИМКИ с рекламна цел за своето портфолио за да
рекламира себе си и работата си!!!
18. Възложителят може да използва снимките за лични цели, без да ги променя с допълнителна
постобработка!
19. Въз основа на портфолиото на фотографа, ВИЕ сте разгледали продукцията му и неговия
стил на работа, който е уникален и е негов собствен стил на обработка, като сте го избрали за
ИЗПЪЛНИТЕЛ за заснемането на вашето мероприятие. В тази връзка вие се съгласявате с
визията на крайния продукт, а именно- начина му на обработка, цветови корекции, баланс,
контраст, острота, АРТ визия и др.
20. Готовият продукт се запазва в архива на компанията, като при повторно изискване от
клиента, се заплаща таксата от 100 лева!
21. Всички цени на услуги и пакети работят през нашия Уебсайт www.NOLIMITstudio.bg и се
считат към датата на подписване на договора за актуални и валидни!
22. ВАЖНО! Всички пакети важат за заснемането в официалния сватбен ден! Всяко друго
снимане преди, или след официалния сватбен ден се заплаща отделно по 100лв на час
ангажимент!
23. ВАЖНО! КАПАРО не се връща! При отлагане на ангажимента от ваша страна парите ви се
пазят до 1 година след резервираната дата за която са внесени, като през тази 1 година
можете да го ползвате за друга дата, ако датата е свободна!

Допълнителни услуги и договаряния:
Желаете ли изработка на СВАТБЕНА ФОТОКНИГА? (посочва се кой модел) …………………………………..
..................................................................................................................................................................
Услугата е по желание на клиента, заплаща се допълнително и се поръчва при подписването
на договора.
Желаете ли СЛЕДСВАТБЕНА ФОТОСЕСИЯ? ……………………………………………………………………..
Услугата е по желание на клиента, заплаща се допълнително и се поръчва при подписването
на договора.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Други услуги:
СЛЕДСВАТБЕНА ФОТОСЕСИЯ- 300лв до 3-4 часа в рамките на град София. Ако фотосесията е
извън София се заплащат пътните! Ако желаете фотосесията ви да бъде заснета на много
далечна локация, се приема, че ангажимента покрива целия ден и към обявената цена се
добавят плюс 50%.
При желание от ваша страна, продукта Ви може да бъде обработен експресно в рамките на
10дни, за което се заплаща 50% от цената на избрания пакет.
Луксозна сватбена фотокнига с кожени корици.
Цени, размери и видове ще намерите в нашия Уебсайт: www.NOLIMITstudio.bg в секция
„ФОТОКНИГИ“

Внесено капаро........................................................................
Избран пакет......................................................................................................... цена.......................
Този документ е съставен в два еднакви екземпляра- за всяка от двете страни!

Подпис младоженци ..............................

.................................

Печат на компанията, студиото, фирмата:

Подпис- Диян Радев

Дата................................

