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Marad - Marcin Kasperski

UMOWA O DZIE£O
DOTYCZ¥CA PRZEPROWADZENIA REPORTA¯U FILMOWEGO
zawarta w dniu …………………… w …………………………. (podaæ miejscowoœæ zawarcia umowy)
pomiêdzy:

Marcin Kasperski
………………………………………………………………
(imiê i nazwisko fotografa)
91-496 £ódŸ, ul. Nastrojowa 28/24
zamieszka³ym/¹: …………………………………………………………
(podaæ dok³adny adres zamieszkania)
Marad - Marcin Kasperski
prowadz¹cym/¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ …………………………...............
(nazwa dzia³alnoœci gospodarczej)
91-496 £ódŸ, ul. Nastrojowa 28/24
pod adresem ………………………………………………
(podaæ dok³adny adres dzia³alnoœci gospodarczej)
726-227-21-28
NIP: …………………………………………….
100958958
REGON: ………………………………………
zwanym/¹ w dalszej treœci umowy „Wykonawc¹”
a
……………………………………………….. (imiê i nazwisko panny m³odej)
zamieszka³¹: ……………………………………………………………… (podaæ dok³adny adres zamieszkania)
PESEL: ………………………………………..
telefon: ……………………………………...
e-mail: ……………………………………….
oraz
……………………………………………….. (imiê i nazwisko pana m³odego)
zamieszka³ym: …………………………………………………………… (podaæ dok³adny adres zamieszkania)
PESEL: ………………………………………..
telefon: ……………………………………...
e-mail: ……………………………………….
zwanymi w dalszej treœci umowy „Zamawiaj¹cymi”
o nastêpuj¹cej treœci:
§1
Zamawiaj¹cy powierzaj¹, a Wykonawca zobowi¹zuje siê do wykonania dzie³a, którego przedmiotem jest
przeprowadzenie reporta¿u filmowego z udzia³em Zamawiaj¹cych, zwanego dalej „Reporta¿em”.
§2
1.
2.
3.

4.

Reporta¿, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony przy u¿yciu w³asnych narzêdzi tj. sprzêtu
filmowego i materia³ów nale¿¹cych do Wykonawcy.
Wykonawca oœwiadcza, i¿ narzêdzia, które pos³u¿¹ do wykonania dzie³a posiadaj¹ walory techniczne,
które zapewniaj¹ profesjonalne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca oœwiadcza, ¿e wykona film z najwy¿sz¹ starannoœci¹ i na poziomie technicznym
w³aœciwym dla tego rodzaju dzie³a.
Wykonawca oœwiadcza, i¿ odby³ przygotowanie liturgiczne w zakresie fotografowania w czasie
uroczystoœci religijnych, na co posiada stosowne zaœwiadczenie wydane przez Kuriê Diecezjaln¹.
§3

1.
2.

Na reporta¿ sk³adaj¹ siê filmowe udokumentowanie przebiegu przygotowañ, ceremonii œlubnej,
wesela, oraz pleneru.
Reporta¿ odbêdzie siê w dniu …………………….. w miejscu ………………………………

Przygotowania: ……………………………………………….......................... (podaæ miejsce i godzinê rozpoczêcia)
Ceremonia: …………………………………………………….......................... (podaæ miejsce i godzinê rozpoczêcia)
Wesele: ………………………………………………………......................... (podaæ miejsce i godzinê rozpoczêcia)
Plener: ………………………………………………………............................ (podaæ miejsce i godzinê rozpoczêcia).

3.

1.
2.

Efektem przeprowadzonego Reporta¿u bêd¹:
4 zestawy po 2 P³yty DVD z filmem z wesela oko³o 120min, film na Pendrivie oraz Blu Ray
Film z przygotowañ i pleneru, skrót najlepszych ujêæ - teledysk oko³o 15 min.
Teledysk z najlepszymi ujêciami, teledysk z wesela oko³o 20 min.
§4
Odbiór dzie³a nast¹pi w miejscu prowadzenia dzia³alnoœci Wykonawcy. Inny sposób odbioru dzie³a
mo¿liwy jest po ustaleniu pomiêdzy Stronami.
Termin odbioru dzie³a strony ustalaj¹ na dzieñ ……………………………….. .
§5

1.

2.

Za wykonanie dzie³a Zamawiaj¹cy zobowi¹zuj¹ siê do zap³aty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia
w wysokoœci
............................................................................................
z³otych
brutto
(s³ownie: .......................................................................................................................................................
..........).Wynagrodzenie p³atne jest gotówk¹/przelewem na podane przez Wykonawcê konto bankowe
91 1240 5527 1111 0010 3560 0834
(nr konta ...................................................................................................)
nie póŸniej ni¿ przy odbiorze
przez Zamawiaj¹cych dzie³a.
Zamawiaj¹cy zobowi¹zuj¹ siê do wp³acenia na rzecz Wykonawcy zadatku w kwocie ...........................
dwieœcie z³otych
z³otych (s³ownie: .......................................................................................)
gotówk¹/przelewem na
91 1240 5527 1111 0010 3560 0834
podane przez Wykonawcê konto bankowe (nr konta...................................................................).
Wykonawca potwierdza w formie pisemnej wp³atê zadatku. Zadatek p³atny jest przy podpisaniu
niniejszej umowy.
§6

1.
2.

Wykonawca wyra¿a zgodê na obecnoœæ podczas uroczystoœci œlubno - weselnych Zamawiaj¹cych
innych fotografów, w tym amatorów, jak i kamerzysty.
Wykonawca zachowa na swój u¿ytek, w szczególnoœci dla celów swojej reklamy i promocji, fotografie
wykonane dla Zamawiaj¹cych, jednak¿e wykorzystanie dzie³a przez Wykonawcê w materia³ach
reklamuj¹cych dzia³alnoœæ Wykonawcy mo¿liwe jest wy³¹cznie po uzyskaniu ka¿dorazowej zgody
przez Zamawiaj¹cych. Z tytu³u wykorzystania dzie³a w materia³ach reklamuj¹cych dzia³alnoœæ
Wykonawcy, Zamawiaj ¹cy nie posiadaj¹ ¿adnych roszczeñ finansowych.
§7

1.

2.

Ka¿da ze stron mo¿e jednostronnie odst¹piæ od niniejszej umowy, bez podania przyczyny, nie pó Ÿniej
jednak ni¿ na 1 miesi¹c przed dniem, o którym mowa w § 3 ust. 2. W przypadku odst¹pienia od umowy
przez Zamawiaj¹cych, Wykonawca ma prawo zachowaæ dany mu zadatek, natomiast w przypadku
odst¹pienia od umowy przez Wykonawcê, Zamawiaj¹cy maj¹ prawo ¿¹dania dwukrotnoœci wp³aconego
zadatku, za wyj¹tkiem okreœlonym w ust. 2.
W przypadku rozwi¹zania niniejszej umowy na skutek okolicznoœci, za które ¿adna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnoœci (si³a wy¿sza), Wykonawca obowi¹zany jest do zwrotu danego mu zadatku,
a Zamawiaj¹cy nie maj¹ prawa ¿¹dania dwukrotnoœci wp³aconego zadatku.
§8

1.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj¹ zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem
niewa¿noœci.

2.

Spory miêdzy stronami rozstrzygane bêd¹ przez s¹d powszechny w³aœciwy dla miejsca zamieszkania
Zamawiaj¹cych.
W sprawach nieuregulowanych niniejsz¹ umow¹, zastosowanie maj¹ przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Umowa zosta³a sporz¹dzona w dwóch jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze Stron.

3.
4.

Podpisy Zamawiaj¹cych:

Podpis Wykonawcy:

..............................................

..............................................

...........................................

