Oferta filmowania i fotografowania
Pierwszej Komunii Świętej
realizowana przez "Solutions" Anna Konsewicz-Zawadzka
FILMOWANIE
Film - Wariant 1 – Filmy kopiuje operator,
każdy posiada indywidualnie wpisane imię i nazwisko w czołówce
1 Rodzaj płyty - Płyta DVD tzw. „ogólna” – cena 45 zł
( montaż uroczystości z dwóch kamer, w czołówce wpisane imię i nazwisko konkretnego dziecka, każda płyta
kopiowana osobno)
2 Rodzaj płyty - Płyta DVD tzw. „stopklatkowa ‘’– cena 95 zł
( montaż uroczystości z dwóch kamer, w czołówce wpisane imię i nazwisko konkretnego dziecka+ stopklatka
z jego wizerunkiem, z drugiej kamery na komunie ogólną nałożone dziesięć stopklatek lub ruchomych
fragmentów danego, konkretnego dziecka-wydaje się wtedy, że dziecka jest więcej na filmie)
Szczegóły oferty:







oba warianty są realizowane niezależnie- część rodziców może zamawiać wariant 1, a część wariant 2
filmujemy tylko główną uroczystość w niedzielę
minimalna (łącznie wariant 1 i 2) ilość rodziców zamawiających płytę – 15 osób
uroczystość filmowana przez 2 kamery - 1 kamera całość mszy, 2 kamera najważniejsze momenty
i głowy poszczególnych dzieci do wersji „stop klatkowej”
kolorowa obwoluta i nadruk na płycie z wizerunkiem parafii
wpłaty na film pobierane na próbie komunijnej uzgodnionej z katechetą (przeważnie na pierwszej
próbie)lub wpłaty na konto

Film - Wariant 2 – Filmy kopiuje operator w ilości dzieci biorących udział w komunii, każdy film jest
identyczny – nie wpisywane jest imię dziecka w czołówce
( Uwaga !!! Wariant realizowany wyłącznie w przypadku gdy rodzić lub rodzice zbierają wpłaty i zaliczka zostanie
wpłacona przed terminem komunii .)

Szczegóły oferty:








film powstaje jako materiał dokumentujący mszę
staramy się by każde dziecko było ujęte
każde dziecko jest pokazane przy akcie przyjęcia opłatka
zostają przekazane identyczne płyty dla wszystkich dzieci
niezbędna pomoc chętnego rodzica , który zbierze łączną kwotę 1000 zł od zainteresowanych
rodziców
wariant realizowany wyłącznie wtedy gdy zostanie zebrana ww. kwota i na pierwszej próbie
przekazana zaliczka 500 zł.
ten wariant daje możliwość uzyskania filmu najtaniej bowiem np. 1000 zł : 35 zainteresowanych
rodziców daje koszt 1 płyty ok.28 zł
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FOTOGRAFOWANIE
Wariant 1 – Zdjęcia zamawiane wyłącznie ze strony WWW
Szczegóły oferty:
oferta skierowana dla rodziców, którzy pragną zamówić tylko kilka zdjęć
wybrane zdjęcia rodzic otrzymuje wyłącznie jako odbitki wykonane w postaci papierowej
promocyjne ceny zdjęć papierowych:
zdjęcia w formacie 10x15 cm – 2,90 zł,
zdjęcia w formacie 20x15 cm(grupowe i indywidualne) – 5,80 zł
plik cyfrowy 4 zł. (należy zamówić 1 odbitkę w postaci papierowej danego ujęcia)
Uwaga !!!!!
Powyższe ceny obowiązują od daty komunii do końca czerwca. Liczy się data zaksięgowania wpłaty, a
nie tylko złożenie zamówienia

Po tym terminie ceny zdjęć zmieniają się (przestaje obowiązywać cena promocyjna):
cena zdjęcia w formacie 10x15 cm – 3,90 zł,
cena zdjęcia w formacie 20x15 cm(grupowe) – 7,8 zł
plik cyfrowy 4 zł. (należy zamówić 1 odbitkę w postaci papierowej danego ujęcia)
dowolna ilość chętnych korzystających z tej oferty- nie zbieramy żadnych przedpłat

Wariant 2 – Zdjęcia zamawiane wyłącznie na płycie DVD (płyty nagrywa fotograf)
( Uwaga !!! Wariant realizowany wyłącznie w przypadku gdy rodzić lub rodzice zbierają wpłaty i zaliczka zostanie
wpłacona przed terminem komunii .)

Szczegóły oferty:










zdjęcia nagrane są wyłącznie w postaci cyfrowej –plików, nie wykonujemy odbitek
posiadanie płyty pozwoli każdemu na wykonanie odbitek w dowolnym punkcie
fotograficznym
każdy rodzic zamawiający płytę otrzymuje ją nagraną przez realizatora.
oferta skierowana dla rodziców, którzy pragną zamówić dużo zdjęć lub pragną posiadać także
pliki
każdy zainteresowany rodzić posiada identyczną płytę z wszystkimi zdjęciami wykonanymi
dla wszystkich dzieci podczas uroczystości
Cena płyty DVD ze zdjęciami – 50 zł
minimalna ilość osób zamawiających płyty przy którym będzie realizowany ten wariant:
– 75 % rodziców, których dzieci przystępują do komunii w danej grupie.
wariant realizowany wyłącznie wtedy gdy zostanie zebrana kwota na wymaganą ilość płyt
i wpłacona jako zaliczka na 1 próbie (przed data komunii).
niezbędna pomoc chętnego rodzica w kwestii zebrania ww. kwoty
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Wariant 3 – Zdjęcia zamawiane wyłącznie na płycie DVD (płyty samodzielnie kopiują rodzice)
( Uwaga !!! Wariant realizowany wyłącznie w przypadku gdy rodzić lub rodzice zbierają wpłaty i zaliczka zostanie
wpłacona przed terminem komunii .)

Szczegóły oferty:









zdjęcia nagrane są wyłącznie w postaci cyfrowej –plików, nie wykonujemy odbitek
posiadanie płyty pozwoli każdemu na wykonanie odbitek w dowolnym punkcie
fotograficznym
oferta skierowana dla rodziców, którzy pragną zamówić dużo zdjęć lub pragną posiadać także
pliki
zostają przekazane dwie identyczne płyty dla każdej z klas komunijnych z wszystkimi
zdjęciami wykonanymi dla wszystkich dzieci podczas uroczystości
udostępniony zostanie link z którego można pobrać zdjęcia
niezbędna pomoc chętnego rodzica , który zbierze łączną kwotę 900 zł od zainteresowanych
rodziców
wariant realizowany wyłącznie wtedy gdy zostanie zebrana ww. kwota i na pierwszej próbie
przekazana zaliczka 500 zł.
ten wariant daje możliwość uzyskania zdjęć najtaniej bowiem np. 900 zł : 35
zainteresowanych rodziców daje koszt 1 płyty ok.25 zł
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