
Objednajte si iba toľko fotiek, koľko potrebujete.

Každý študent zo skupinovej fotografie dostane fotku 10x15 cm + retuš +DIGI

Individuálne rozšírenie balíčka

1x oznamková fotka rozmer (2x2,6cm) (objednáva sa v násobkoch 10; 10 fotiek=0,70€, 20 fotiek=1,40€; atď...) 0,07€
10x fotka - S (2,4x3,5cm) (na preukážku, do skladacích pamätníčkov...) 1,40€
10x fotka - M (2,8x4,2cm) (do pamätníčkových knižiek...) 1,60€
1x fotka - L (10x15cm) (na tablo, pamiatková fotka) 0,70€
1x fotka - XL (21x14,8cm-A5) 1,20€
1x fotka - XXL (21x29,7cm-A4) 3,50€
Retuš prvého záberu 3,90€
Retuš každého ďalšieho vybraného záberu 1,90€
Digitálna forma prvého záberu 3,90€
Digitálna forma každého ďalšieho záberu 1,90€
Retuš ďalšieho záberu ZDARMA - pri objednaní fotiek z daného záberu za min 5,90€

Retuš ďalšieho záberu ZDARMA + digi forma ZDARMA - pri objednaní fotiek z daného záberu za min 6,90€

Každý študent zo skupinovej fotografie dostane fotku 10x15 cm + retuš +DIGI

Skupinové fotky /cena fotky na osobu 1,40€

Fotenie a retuš 2 študentov na fotke (1,40€ + 1,40€) 2,80€
Fotenie a retuš 3 študentov na fotke (1,40€ + 1,40€ + 1,40€) 4,20€

* Cenník dopravy viď tabuľku vyššie. Fotenie zdarma zahŕňa čas potrebný na dopravu, prípravu prenosného fotoateliéru 

pre fotenie ako aj samotný čas strávený fotením. Podmienkou je objednať základný balíček celou triedou (min. 20 žiakov).

neobmedzený počet záberov
FOTENIA NA OZNAMKÁ

DOPRAVA fotografa

ZDARMA*

100kmdo

- 1x retuš vybraného záberu

- 30x oznamková fotka 2x2,6cm

- 3x fotka 10x15cm

- DIGI forma vybraného záberu v plnom rozlíšení

 - odfotenie spoločnej fotky celej triedy ZDARMA

 (v škole, vonku, v parku...)

- odfotenie triednej učiteľky + retuš ZDARMA

len zaNamiesto  11,90€ 9,90€

ZÁKLADNÝ BALÍČEK

Doprava fotografa*   pri realizácii fotenia do 30. 4. 2023

do 100km  0,90€/žiak ZDARMA
od 101 – 150km 1,50€/žiak 0,90€/žiak
od 151 – 200km 1,90€/žiak 1,30€/žiak

nad 200km 2,50€/žiak 1,90€/žiak

(pri fotení do 30. 6. 2023)


