UMOWA O DZIEŁO Z FOTOGRAFEM
Zawarta w dniu ………………………….. pomiędzy ……………………...................... i
………………...............................................................................…….. zamieszkałymi:
………………………………………., tel. ………………….
………………………………………., tel. …………………..
zwanymi w umowie ZAMAWIAJĄCYM
a
……………………………..
zamieszkałą/łym ……………………………………………..
zwaną/ym w umowie WYKONAWCĄ
§1
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dzieła polegającego na fotograficznym
udokumentowaniu przebiegu uroczystości ślubnej w dniu …………………..
Miejscem wykonania dzieła są :
1/ w godzinach od …. do….… (np. dom Pani Młodej – tzw. przygotowania i
Błogosławieństwo, adres: ) – ilość odbitek ……….. w formacie …………
2/ w godzinach od ……. do…….: Kościół ………… w ………… ul. …………w
godzinach od ……. do …….. – ilość odbitek …………. w formacie ……….
3/ w godzinach od ……… do ……….. – przyjęcie weselne (adres: …………..) – ilość
odbitek ………. w formacie …………..
4/ w terminie ……. dni od dnia uroczystości, nie później jednak niż ……….(data)
sesja plenerowa (miejsce: ………….) – ilość odbitek …….. w formacie ………..
§2
Zdjęcia zostaną wykonane na papierze …………(błyszczący czy mat oraz ew.
Firma). Zdjęcia będą kolorowe/ w kolorach sepii/biało czarne (można to ująć
procentowo).
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia powiększeń poszczególnych ujęć
(cena za powiększenie …… zł.)
Zdjęcia zostaną przez wykonawcą przekazane w albumach wybranych przez
zamawiającego, wraz z negatywami/nośnikiem cyfrowym.
§3
Wykonawca zrealizuje dzieło własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi i na
własnych materiałach.
Wykonawca oświadcza, że wykona fotografie z najwyższą starannością i na
poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł.
§4

Przyjmujący zamówienie nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego
przedmiot niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody
zamawiającego.
Wykonawca wyraża zgodę na obecność podczas uroczystości innych fotografów, jak
i kamerzysty.
§5
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wykonawcy wynagrodzenia w
wysokości ............................................. (................................. złotych) zł brutto;
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie …….. dni od przekazania dzieła.
W dniu dzisiejszym wykonawca potwierdza odbiór od zamawiającego kwoty ………
………. zł. (…………………. zł.) tytułem zaliczki/zadatku.
§6
Przekazanie dzieła nastąpi w terminie ………. dni od daty uroczystości.
W przypadku ustalenia daty sesji plenerowej późniejszej niż data uroczystości,
przekazanie działa nastąpi w terminie ustalonym powyżej liczonym od daty tejże
sesji.
W razie opóźnienia w wykonaniu dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy
wykonawca zobowiązany jest zapłacić zamawiającym karę umowną w wysokości
..................... % umówionego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
§7
Wykonawca zachowa na swój użytek, w szczególności dla celów swojej reklamy i
promocji, fotografie wykonane jednocześnie z oryginałami dla zamawiających.
Zamawiający wyraża zgodę na późniejsze wykorzystanie dzieła w materiałach
reklamujących działalność wykonawcy i z tego tytułu w przyszłości nie będzie
przedstawiał żadnych roszczeń finansowych,
Wykorzystanie dzieła poprzez jego rozpowszechnianie w publicznej prasie i telewizji,
jak również umieszczenie dzieła na stronie internetowej innej niż strona internetowa
Wykonawcy oraz rozpowszechnienie dzieła poprzez jego wykorzystanie w akacji
plakatowej, bilboardowej bądź innego rodzaju, wymaga uprzedniej pisemnej zgody
zamawiającego.
Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać dzieła w żadnym
innym charakterze niż wspomniane w niniejszym paragrafie.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w
formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Ewentualne spory między stronami rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania zamawiającego.

§10
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają
zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
§11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY
………………………………………

WYKONAWCA
……………………………………

