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          BALÍČEK ZÁKLADNÍ 
 

Příjezd + momentky před obřadem  
             + obřad + skupinové focení +  
             novomanželské focení 
20 ks tisk fotografií 10x15cm  
100 – 200 cca upravených a  
             vyretušovaných fotografií  
Koláže z fotografií  
Délka focení 2 hodin  
  

                          CENA: 3 500,- 

 



 

 

 

                BALÍČEK PŮLDENNÍ  
 

Přípravy nevěsty (ženicha) + příjezd + 
   momentky před obřadem obřad +  
   skupinové focení + novomanželské focení 
  + zvyky + svatební hostina + krájení dortu  

30 ks tisk fotografií 10x15cm  
1 ks tisk fotografií 20x30cm  
250 – 300 cca upravených a   
             vyretušovaných fotografií  
koláže z fotografií  
Délka focení 6 hodin  
 

                 CENA: 8 000,-  
 

 

                  BALÍČEK CELODENNÍ 
 

 Přípravy nevěsty (ženicha) + příjezd + 
   momentky před obřadem obřad +   
   skupinové focení + novomanželské focení 
  + zvyky + svatební hostina + krájení dortu  
  + první tanec + raut + večerní focení   

             novomanželů + večerní zábava  
40 ks tisk fotografií 10x15cm  
2 ks tisk fotografií 20x30cm  
2 ks rámečky (bílé či černé) 20x30cm  
400 – 500 cca upravených a  
             vyretušovaných fotografií  
Koláže z fotografií  
Délka focení 10 hodin  
ZDARMA předsvatební focení  
    

                         CENA: 11 000,- 



 

Na závěr pár informací a obchodních podmínek 
 

Pro závaznou rezervaci je nutné složení nevratného rezervačního poplatku  
                    1 000 Kč při podepsaní smlouvy.  

    Vyhotovení smlouvy na fotografické služby.  
    Osobní schůzka je samozřejmostí. Kde si probereme Vaší představu a navzájem  

                    se poznáme.  
V případě překročení času stráveného na Vaší svatbě o více jak hodinu se  

                    automaticky překlápí do vyššího balíčku, případně si účtuji 500 Kč za každou  
                    další hodinu – dle dohody a aktuální situace.  

RAW a ostatní formáty, stejně tak neupravené fotografie neposkytuji.  
                    Děkuji za pochopení.  

Výsledné fotografie vybírám sama, děkuji za důvěru ;-)  
Doba dodání upravených fotografií je zhruba 3 - 10 týdnů, může se mírně lišit  

                    v závislosti na mé aktuální vytíženosti nebo v případě nemoci!  
Do 4 pracovních dní po svatbě dostanete prvních zhruba 5-10 fotografií,  

                    abyste měli co ukázat příbuzným a známým.  
Ruční zpracování a retušování každé fotografie.  
Cestovné 30 km od Příbrami je ZDARMA. Mimo je účtováno 5 Kč/km, tam i zpět.  
Tisk vybraných fotografií dle rozsahu balíčku.  
Fotky odevzdávám na potištěné DVD i s přebalem.  

 
 

Pokud si vyberete mojí maličkost, budu se velice těšit na spolupráci. 

Telefon: +420 608 200 678 

E-mail: Foto.kristina@seznam.cz 

Web: www.kristinafotografka.cz 

Facebook: https://www.facebook.com/KristinaSramkovaFotografka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Šrámková 

https://www.facebook.com/KristinaSramkovaFotografka

