
  

  

  

USTALENIA ODNOŚNIE SESJI   

  

1. Osoba zamawiająca sesję zdjęciową/kupująca voucher zapoznała się z portfolio 

Fotografa i tym samym akceptuje jego styl i styl postprodukcji (obróbki graficznej) 

wykonanych przez niego zdjęć.  

2. Fotograf gwarantuje zachowanie poziomu swoich zdjęć w jakości porównywalnej lub 

wyższej do prac znajdujących się w jego portfolio.  

3. Fotograf dokonuje jedynie prostego retuszu niedoskonałości ciała ( m.in. wygładzanie 

skóry, poprawianie kolorystyki skóry, usunięcie blizn). Fotograf nie dokonuje 

fotomontażu, ani  przeróbek.  

4. Sugestie i oczekiwania odnośnie sesji prosimy zgłaszać przed sesją – muszą one zostać 

zaakceptowane przez Fotografa i Gawagai. Brak zgłoszenia uwag czy oczekiwań przed 

sesją oznacza akceptację sposobu wykonania usługi przez Fotografa.  

5. Finalne fotografie nie podlegają reklamacjom ani innym roszczeniom wobec Gawagai  i 

Fotografa.   

6. Klient oraz osoba towarzysząca akceptuje zakaz wykonywania zdjęć własnym sprzętem  

– telefonem, tabletem, aparatem, itp. oraz publikacji ich w mediach społecznościowych itp. 

bez zgody Agencji i Fotografa  

7. Gawagai nie ubezpiecza Klienta i osób towarzyszących na czas sesji.  

8. Gawagai i Fotograf zobowiązują się dokonać wszelkich starań, by sesja przebiegła  w 

bezpiecznej i miłej atmosferze.  

  

PRZEBIEG ZDJĘĆ   

  

1. Klient zobowiązany jest stawić się na sesję punktualnie. Ewentualne spóźnienie nie 

spowoduje wydłużenia czasu sesji.   

2. Osobie fotografowanej może towarzyszyć jedna osoba. W przypadku dzieci 

dopuszczalne są dwie osoby towarzyszące.   

3. W przypadku sesji bez stylisty Klient zobowiązany jest do posiadania czystego, 

wyprasowanego ubrania oraz czystego obuwia na zmianę ( czyste podeszwy ).  

4. W przypadku zdjęć bez stylisty Fotograf i Gawagai nie ponoszą odpowiedzialności 

za wygląd i dobór ubioru.   

5. W przypadku zdjęć bez makijażysty Fotograf i Gawagai nie odpowiadają za makijaż 

Klienta.  

  

WYBÓR ZDJĘĆ   

  

1. Gawagai ma14 dni na wysłanie Klientowi zdjęć z sesji / lub zdjęć z sesji do wyboru – 

tzw. stykówki. Klient otrzyma wiadomość mailową w której w załączniku będą “surowe” 

zdjęcia ( zdjęcia bez postproducji) w formie numerowanej stykówki. Klient ma 7 dni na 



dokonanie zamówienia poprzez wskazanie numerów wybranych zdjęć w odpowiedzi 

mailowej do Gawagai  

2. Po wysłaniu zlecenia Gawagai przygotowuje i przesyła zdjęcia w wersji elektronicznej 

w wielkości nie mniejszej niż 3000 px + 300 dpi (jakość do druku) na maila wskazanego przez 

Klienta w ciągu 7 dni roboczych.   

3. Elektroniczna wersja zdjęć przechowywana jest przez Fotografa przez 14 dni od 

czasu zakończenia realizacji zamówienia. Po tym czasie zdjęcia są usuwane.  

 

  

4. W przypadku braku złożenia zamówienia przez Klienta w ciągu 7 dni Fotograf wybiera 

zamówioną ilość zdjęć we własnym zakresie i przesyła Klientowi. 5.  Istnieje możliwość 

przekazania wersji elektronicznych zdjęć na pendrive za dodatkową opłatą.  

6. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych ujęć poza pulą pakietową. Koszy 1 zdjęcia 

do 50 zł   

  

ZGODY I LICENCJE  

  

1. Gawagai i Fotograf nie wyrażają zgody na komercyjne i zarobkowe wykorzystanie zdjęć. 

W przypadku komercyjnego wykorzystania zdjęć wymagana jest osobna wycena  i 

podpisanie odrębnej umowy.   

2. Fotograf i Gawagai zachowują wieczyste prawa autorskie do wykonanych zdjęć.  

3. Klient nie może samodzielnie zmieniać charakteru autorskiego zdjęć tj. retuszować, 

dodawać filtrów, przerabiać.  

4.Publiczne  udostępnianie  zdjęć  wymaga  podpisania  ich  autorstwa.  

5. Klient wyraża zgodę na umieszczenie zdjęć w portfolio Klienta, Fotografa i portfolio 

Gawagai oraz publikacji na stronach Gawagai i Fotografa, w tym kanałach socialmedia  

6. Jeżeli Klient jest Modelem Gawagai, Gawagai ma prawo wybrać i umieścić wykonane 

zdjęcia w portfolio Modela.   

  


