Informacja dot. zamówienia pakietu zdjęć ze startu zawodniczki
Zawody: I Edycja Pucharu Polski
Organizator: RG Legia Warszawa, PZG
Termin: 26-28.02.2021
Szanowni Państwo,
Będę miał przyjemność być oficjalnym Fotografem I Edycji Pucharu Polski. Zapraszam do zamawiania zdjęć
ze startu zawodniczki przed rozpoczęciem zawodów. Zamawiając zdjęcia, mogą Państwo wybrać
Pakiet STANDARD* lub Pakiet MINI*:
1. Pakiet Standard* - Pakiet zdjęć z układu indywidualnego obejmuje ok. 15-20 zdjęć z jednego układu.
Pakiet zawiera pliki .jpg w dużej rozdzielczości, z możliwością druku do formatu A3. Zdjęcia
przekazywane są w formie elektronicznej jako link do pobrania plików z chmury. W ramach pakietu
zawodniczka otrzymuje również w miarę możliwości 1-2 zdjęcia z nagradzania.
Termin realizacji do 2 tygodni od zakończenia Zawodów
Koszt pakietu STANDARD 70 zł, przy zamówieniu 3 i więcej pakietów zostanie udzielony następujący
rabat - 1 pakiet – 70 zł; 2 pakiety 140 zł; 3 pakiety – 190 zł; 4 pakiety – 250 zł
2. Pakiet MINI* - Pakiet zdjęć z układu indywidualnego, który obejmuje 6 zdjęć z jednego układu. Zdjęcia
wybiera Zamawiający z przygotowanej stykówki – miniaturki zdjęć ze startu zawodniczki. Pakiet zawiera
pliki .jpg w dużej rozdzielczości, z możliwością druku do formatu A3. Zdjęcia przekazywane są w formie
elektronicznej jako link do pobrania plików z chmury.
Termin przygotowania stykówki ok. 1 tygodnia od zakończenia Zawodów, po wybraniu 6 ujęć, zdjęcia
docelowe zostaną przesłane do 5 dni od wskazania wyboru.
Koszt pakietu MINI 40 zł.
Zdjęcia można zamawiać poprzez social media - Instagram, Messenger lub mailowo - adresy poniżej.
Proszę podać Imię i Nazwisko Zawodniczki, Kategoria w której startuje, Klub, wskazać ilość układów
zamawianych oraz podać wybrany typ pakietu.
*Zdjęcia przekazywane są do użytku prywatnego i publikacji w mediach społecznościowych. Zdjęcia nie
mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych ani druku wielkoformatowego (banery, plakaty itp.)
bez zgody autora zdjęć.
Pozdrawiam,
Leszek Tomaszewski Fotografia
e-maill: L.tomaszewski.foto@gmail.com
fb: https://www.facebook.com/leszek.tomaszewski.35
https://www.instagram.com/leszek_photos/

