
 

CHRZEST – reportaż z ceremonii udzielania chrztu św. w kościele + sesja w plenerze  

 Fotograf uwieczni najważniejsze momenty ceremonii udzielania Chrztu Św., wykona pamiątkowe fotografie 

grupowe z rodzicami chrzestnymi i rodziną oraz plenerowe fotografie w gronie najbliższych, rodziców, 

chrzestnych, dziadków,  czas pracy ok. 2h, spośród kilkudziesięciu ujęć fotograf wybiera i poddaje obróbce 

20szt., które otrzymujecie Państwo na płycie CD/DVD (z możliwością poszerzenia o dodatkowe fotografie). 

koszt 350zł 

 

 Istnieje możliwość wykonania odbitek w dowolnie wybranym formacie oraz pamiątkowego albumu (kilka 

wzorów do wyboru) 

 Istnieje również możliwość wykonania pamiątek Chrztu Św. (mini album typu jamnik) dla rodziców 

chrzestnych i dziadków ( do wyboru w formacie 10x15, 13x18, 15x21). 

 

KOMUNIA – zdjęcia komunijne w plenerze  

 W otoczeniu przyrody, przepięknej krakowskiej architektury, w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu 

fotograf wykona pamiątkowe fotografie plenerowe Waszego dziecka, które stanowić będą dopełnienie 

uroczystego dnia jakim jest Pierwsza Komunia Święta Waszego dziecka. Fotografie mogą być wykonane w 

trakcie białego tygodnia. Czas pracy fotografa ok. 1-1,5 h, w trakcie której powstanie kilkadziesiąt ujęć 

spośród których wybrane zostanie 25szt, które otrzymacie Państwo na płycie CD/DVD (z możliwością 

poszerzenia o dodatkowe fotografie). 

 Dodatkowo istnieje możliwość wykonania odbitek w dowolnie wybranym formacie oraz pamiątkowego 

albumu (kilka wzorów do wyboru) 

 Istnieje również możliwość wykonania pamiątek Komunii św. (mini album typu jamnik) dla rodziców 

chrzestnych i dziadków ( do wyboru w formacie 10x15, 13x18, 15x21). 

koszt 350zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Sesja REPORTAŻ Z WIECZORU PANIEŃSKIEGO + pokaz makijażu wykonany przyszłej Pannie Młodej 

 fotograf towarzyszy uczestniczkom w trakcie wieczoru panieńskiego, uwieczniając warte zapamiętania 

chwile lub po prostu portretując uczestniczki wieczoru, czas pracy ok. 2-3 h, ilość fotografii ok. 30-35szt. na 

płycie CD/DVD,  

 wizażystka wykonuje prezentację makijażu, któremu poddana zostanie główna bohaterka wieczoru, 

 dodatkowo istnieje możliwość wykonania pamiątkowego albumu dla Panny Młodej.  

koszt ok.400zł 

 

Sesja NARZECZEŃSKA + wizaż i stylizacja w trakcie pleneru 

 plenerowa sesja narzeczeńska śladami Państwa ulubionych miejsc, udamy się w sentymentalną podróż by na 

zawsze utrwalić Państwa emocje i uczucia, czas pracy fotografa ok. 2-3h, ilość fotografii ok. 30szt. na płycie 

CD/DVD,  

 wizażystka zadba o Państwa makijaż oraz o stylizację w trakcie trwania sesji plenerowej, 

 dodatkowo istnieje możliwość wykonania pamiątkowego albumu z fotografiami. 

koszt ok.450zł 

 

Sesja PREZENT 

 możliwość wykonania sesji:  

 portretowej, (wizażystka może zadbać o makijaż – opcja płatna dodatkowo)  

 stylizowanej (zaskocz innych i samą siebie, zmiana image’u - dobór fryzury, 

makijażu, stroju – opcja płatna dodatkowo) 

 aktów (dla odważnych body painting - opcja płatna dodatkowo) 

 fotograf przygotuje Państwa sesję prezent, 20 fotografii na płycie CD/DVD.  

 istnieje możliwość wykonania pamiątkowego albumu z fotografiami, fotoksiążki, powiększeń wybranych 

fotografii 

koszt ok.400zł 

 

Sesje do port folio, zespołowe etc. cena ustalana indywidualnie 

 

 

 

 
 

REALIZUJĘ ZLECENIA NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!!! 

W PROMIENIU 30 KM OD KRAKOWA DOJAZD WLICZONY W CENĘ!!! 
 

 


