Regulamin
1. Sesje odbywają się piątek, sobotę i niedzielę od 10:00 do 17:00. Każda
sesja zaczyna się o pełnej godzinie. Czas trwania sesji – do 40min.
Fotografujemy dzieci od 5/6 miesiąca życia, tak aby mogły swobodnie
siedzieć. Sesje odbywają się bez udziału osób dorosłych.
2. Do wyboru jedna z dwóch aranżacji: biało-złota lub czerwono-zielona
3. Sesje odbywają się w studio w Sanoku po wpłaceniu bezzwrotnego
zadatku w wysokości 35zł i ustaleniu konkretnej daty i terminu.
Pozostała kwota płatna w dniu sesji. Zadatek należy wpłacić w ciągu 3
dni roboczych od momentu rezerwacji.
4. Cena sesji 125zł
5. Każde dodatkowe ujęcie - 20zł
6. Oferta zawiera:
 5 najlepszych zdjęć poddanych autorskiej obróbce dostępnych
w formie cyfrowej oraz wydrukowanych na jedwabnym
papierze w formacie 13x18.
 Projekt kartki świątecznej w formie PDF.
 Kupon rabatowy na kolejną sesję

7. Selekcji zdjęć dokonuje fotograf.
8. Przy publikacji zdjęć na portalach społecznościowych, blogach czy
stronach internetowych rodzice zobowiązują się zamieszczać logo
autora zdjęć.
9. O świąteczne ubranka i przygotowanie dziecka do sesji dbają rodzice.
Studio zapewnia piękną oprawę, świąteczne pluszaki, czapki Mikołaja
oraz słodkości w nagrodę za owocną współpracę Waszego Skraba.
Będzie również możliwość przebrania/nakarmienia malucha.
10. Po studio poruszamy się w obuwiu zamiennym.

11. Zapisy przyjmujemy poprzez naszą stronę (www.yupikphoto.com),
mailowo (studio@yupikphoto.com), telefonicznie, lub w wiadomości
prywatnej na naszym fanpagu FB (www.facebook.com/yupikphoto).
Podczas rezerwacji terminu należy podać:

 datę i godzinę sesji
 imię i nazwisko
 imiona dzieci
 wiek
 nr telefonu oraz email
 wybór aranżacji
 informację czy wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie zdjęcia na
stronie studia YUPIK PHOTO oraz funpage-u Facebook i Instagram.

12. Rezerwacja terminu oraz udział w sesji jest jednoznaczny z akceptacją
regulaminu.
Zadatek należy wpłacić na konto:
65 1090 2750 0000 0001 3487 5264

Studio Fotograficzne YUPIK PHOTO Ewelina Kania
Ul. Cegielniana 16/7
38-500 Sanok

W tytule przelewu proszę wpisać: zadatek na mini sesję świąteczną oraz imię
i nazwisko.

Reszta płatna gotówką lub przelewem (do trzech dni roboczych) po wykonanej
sesji.

