
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia… 

Niezwykła pamiątka… 

To chwila złapana i uwieczniona na zawsze… w różnych barwach i odcieniach. Ma niezwykłą moc 

zatrzymywania obrazu, jedynych w swoim rodzaju chwil, które towarzyszą nam w danym momencie 

naszego życia.  

Po latach fotografia potrafi przywołać do nas wspomnienie i sprawić, że odbędziemy piękną podróż  

w czasie. W przeszłość, która przypomni nam kiedy byliśmy radośni, dumni, zachwyceni, wzruszeni co 

wtedy kryło się w naszej duszy. Fotografia zapamięta nas, wszystkie bliskie nam osoby w momentach tak 

ważnych, w których postanowiliśmy je uwiecznić. Warto wracać to takich cudownych chwil, przypomnieć 

sobie, uśmiechnąć się, znowu je zobaczyć i poczuć tamte emocje. 

Te momenty, które są uwiecznione możemy mieć jako pamiątkę na zawsze. Schowane w albumie, 

powieszone na ścianie, postawione na biurku lub mieć przy sobie nosząc w portfelu… 

Takie właśnie chwile uwieczniam i jeżeli tylko będziecie chcieli uwiecznię je dla was. 

Z wielką przyjemnością zagoszczę na Państwa uroczystości, włożę całe serce i umiejętności aby 

uwiecznić tak doniosłe i ważne chwile. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Zakres usługi: 

• Zdjęcia z przygotowań Pary Młodej do uroczystości zaślubin 

Na Państwa życzenie wykonam zdjęcia, które utrwalą moment zakładania m.in. biżuterii, 

dodatków, ostatnie poprawki makijażu, itp. 

• Błogosławieństwo 

Wykonam zdjęcia z bardzo ważnej i wzruszającej uroczystości błogosławieństwa udzielanego 

przez rodziców i najbliższych. 

• Ceremonia zaślubin w kościele bądź w Urzędzie Stanu Cywilnego (lub poza jego siedzibą) 

Uwiecznię na zawsze najważniejsze, błyskawicznie mijające chwile uroczystości ślubnej, składania 

przysięgi małżeńskiej, zakładania obrączek. 

Sfotografuję miejsce oraz gości biorących udział w tym ważnym wydarzeniu. Wykonam zdjęcia 

grupowe. W przypadku niesprzyjającej aury lub warunków fotografię zrobimy na sali, na której 

będzie odbywać się wesele.  

• Zabawa weselna plus plenery na terenie Sali weselnej 

Wykonam zdjęcia powitania Pary Młodej i gości, pierwszy taniec, oczepiny i inne ważne 

wydarzenia, jakie będą miały miejsce na weselu. Ponadto zrobię zdjęcia gości z Parą Młodą. 

Proponuję również wykonanie dwóch krótkich sesji plenerowych na przyległym terenie sali 

weselnej przed zachodem słońca oraz w nocy. 

Z reguły zdjęcia robię do 1:00 w nocy ale jeżeli jest dobra kondycja weselnych gości i wola Państwa 

Młodych to kończymy o 2:00 pożegnalnym tańcem. 

• Sesja plenerowa w innym dniu niż wesele 

Termin i miejsce (do 100 km) do uzgodnienia. 

 

Dodatkowe ustalenia: 

 Bardzo chętnie wysłucham i wdrożę pomysły, życzenia i sugestie Pary Młodej. 
 Postaram się pomóc, doradzić i podpowiedzieć w razie potrzeby.  

Zrobię wszystko, aby nie przeszkadzać i sprawić aby wszyscy czuli się swobodnie. 
 

  



 

 

Dostępne pakiety: 

Zakres reportażu  Pakiet podstawowy Pakiet 

premium 

Pakiet 

exclusive 

 

Przygotowanie  ✓  ✓  ✓  
 

Błogosławieństwo  ✓  ✓  ✓  
 

Ceremonia zaślubin 
 ✓  ✓  ✓  

 

Wesele  ✓  ✓  ✓  
 

Plener   ✓  ✓  
 

Pakiety zawierają: 

 

Min. ilość zdjęć 

 

 

 

700 

 

700 

+ plener 

 

700 

+plener 

Eleganckie drewniane 
pudełko z pendrive   ✓  ✓  
Eleganckie drewniane 

pudełko na zdjęcia z 

pendrive 

 60 wydrukowanych 
zdjęć 15/21 

(lub foto album 20/20) 

  

 

Fotoalbum 
  Rozmiar 20/20 

szt. 1 
Rozmiar 

30/30 szt. 1 
20/20 szt. 2 

Galeria internetowa 
(zabezpieczona)  ✓  ✓  ✓  
Filmik multimedialny  ✓  ✓  ✓  
 

Cena: 

  

1 600,00 zł 

 

1 800,00 zł 

 

2 400,00 zł 

 

 

Ceny zawierają podatek. 

Koszt albumu 20cm/20cm – 200,00 zł 

Koszt albumu 30cm/30cm – 300,00 zł 



 

 

 

Informacje:  

• Pakiety można modyfikować według potrzeb. 

• Podane ilości zdjęć są poddane edycji komputerowej. 

• Wydrukowane zdjęcia są na papierze jedwabistym format zdjęć 15/21. 

• Fotoalbumy są w formacie 20cm/20cm i 30cm/30cm grubymi kartami z nadrukiem jedwabistym.  

• Zdjęcia udostępniam przez 3 miesiące na zasobie internetowym, aby goście mogli mieć do nich 

dostęp. Dostęp jest możliwy przez link, który przekazuję Parze Młodej do rozesłania. 

• Z około 200 w wybranych zdjęć wykonuję filmik multimedialny z podkładem muzycznym (teledysk 

również wgrywam na pendrive). 

• Do 100 km dojazd gratis. 

 

Pudełka z pendrivem i zdjęciami   Album: 

 

Usługi dodatkowe: 

• Możliwość wypożyczenia na przyjęcie weselne minimum 30 kolorowych peruk (afro, 

folia, karnawał) i kolorowych masek. 

• Możliwość ustawienia "stoliczka", gdzie będzie znajdował się m.in. aparat Polaroid i 

księga życzeń dla Państwa Młodych. Jest to okazja dla gości, którzy będą mieli 

możliwość zrobienia zdjęcia, wydrukowania go, wklejenia i podpisania w księdze 

życzeń. 

Kontakt: 

Telefon: 605 567 100   Email: cezary.lewandowski@foto-czar.pl  

Strona: www.FOTO-CZAR.pl Facebook: https://www.facebook.com/lewandowskicezary 

mailto:cezary.lewandowski@foto-czar.pl
http://www.foto-czar.pl/
https://www.facebook.com/lewandowskicezary/

