zawarta dnia __________________ w ____________________________ pomiędzy
Nazwa:
Adres:
NIP:
REGON:
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Dok. tożsamości

R

Usługa będzie wykonywana podczas ślubu i wesela w dniu: ________________ .
Całkowity podstawowy koszt usługi ustala się na kwotę: ___________________zł. Koszt usługi zawiera:
Koszt nakręcenia materiału wideo oraz usługi montowania ustala się na kwotę ______________zł.
Koszt dojazdu operatora kamery na miejsca świadczenia usługi ustala się na kwotę: _________________zł.
Za usługę ustala się zaliczkę w kwocie _________________zł.
Zaliczka zostaje pobrana w dniu podpisania umowy i podlega zasadom objętym w niniejszej umowie.
Całkowitą płatność pomniejszoną o zaliczkę należy wpłacić do rąk własnych Wykonawcy lub wpłacić na konto bankowe należące do Wykonawcy
(nr konta: 50 1020 5558 1111 1843 8840 0040 ) o tytule wpłaty jednoznacznie mówiącym o zleconej usłudze i o Zamawiającym,
w kwocie _________________zł.
Usługa obejmuje: obecność wykonawcy w miejscu wykonywania usługi w godzinach ustalonych przez zamawiającego, materiał końcowy oddany
w trzech identycznych zestawach, długość filmu w standardzie ok 3h o ile zamawiający zleci inaczej, _________________________
__________________________________________________________________________________.
Obie strony stwierdzają, że ustalony zakres usług jest zgodny z wszelkimi życzeniami Zamawiającego.
Ewentualne późniejsze ustne lub pisemne ustalenia związane z dodatkami do całości usługi stanowią część umowy i całkowity koszt usługi zostaje
powiększony o ustaloną kwotę dodatkową.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość dźwięku z mszy oraz z sali weselnej, zależy ona od warunków akustycznych obiektu
oraz od jakości nagłośnienia.
Wykonawca dysponuje ważnym zezwoleniem Kurii na wykonywanie usług foto-video w obiektach sakralnych.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie dzieła, w przypadku wystąpienia
ujemnych temperatur lub opadów atmosferycznych filmowanie oraz fotografowanie na wolnym powietrzu nie jest możliwe.
Jeżeli zlecenie nie zostanie wykonane z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zwrotu zaliczki. Dodatkowe roszczenia finansowe wobec
Wykonawcy nie będą uwzględniane.
Ewentualne uszkodzenia sprzętu fotograficznego i służącego do filmowania spowodowane przez gości weselnych pokrywa w całości zleceniodawca.
W przypadku rezygnacji Zamawiającego z umowy zaliczki nie zwraca się (art. 394 KODEKSU CYWILNEGO)
Wykonawca oświadcza, że Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszczerbek na zdrowiu, poniesione przez
Wykonawcę w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy KODEKSU CYWILNEGO, a w sprawach prawa autorskiego:
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Państwo młodzi wyrażają nieodpłatnie zgodę na to, aby ich wizerunek i/lub głos oraz wypowiedź (wraz z imieniem i nazwiskiem
jeżeli wykonawca uzna to za stosowne) - w całości ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów zostały wykorzystane w materiałach promocyjnych
lub reklamowych w tym również w reklamach na stronach internetowych.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
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Imię i nazwisko:
Adres:

Z
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Zamawiający:

W
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Wykonawca:
PiotrKos - Piotr Kosiński
ul. Parkowa 3/17
37-310 Nowa Sarzyna
816-162-80-96
180679160

……………………………………………………………
Podpis wykonawcy
Tel: 0 507 171 586

………………………………………………………………….
Podpis zamawiającego
pktv@wideo-filmowanie.eu

http://wideo-filmowanie.eu

