


-LATTE-
Reportaż obejmuje:

Przygotowania u Panny Młodej i Pana Młodego*
Błogosławieństwo 

Ceremonię
Wesele do 1:00 w nocy 

Otrzymujecie:
Co najmniej 400-500 obrobionych fotografii

Pendrive
Odbitki 15x21 lub 10x15: 50 sztuk

Opakowanie mieszczące pendrive oraz odbitki
Galerię on-line na 6 miesięcy

Cena: 2500 zł

Czas pracy wynosi 15 godzin 
*Przygotowania u Panny Młodej i Pana Młodego, jeżeli odległość nie wynosi więcej niż 15km. Odległości większe 

będą ustalane indywidualnie. 
Koszt dojazdu na reportaż ślubny poza województwem podkarpackim będzie ustalany indywidualnie.



-ESPRESSO-
Reportaż obejmuje:

Przygotowania u Panny Młodej i Pana Młodego*
Błogosławieństwo 

Ceremonię 
Wesele do 1:00 w nocy 

Plenerową sesję ślubną innego dnia

Otrzymujecie:
Co najmniej 600 obrobionych fotografii 

Pendrive
Odbitki 15x21 lub 10x15: 100 sztuk

Opakowanie mieszczące pendrive oraz odbitki
Galerię on-line na 12 miesięcy

Cena: 3000 zł

Czas pracy wynosi 15 godzin 
*Przygotowania u Panny Młodej i Pana Młodego, jeżeli odległość nie wynosi więcej niż 15km. Odległości większe 

będą ustalane indywidualnie. 
Koszt dojazdu na reportaż ślubny poza województwem podkarpackim będzie ustalany indywidualnie.



-dodatkowo-
Wykonanie Plenerowej sesji ślubnej 

(około 7 godzin) 
Cena: 700 zł 

Wykonanie Sesji narzeczeńskiej 
(około 4 godzin) 
Cena: 400 zł 

Fotografia na poprawinach wesela 
(około 4 godziny) 

Cena: 400 zł 

Album ślubny 
(20 stron) 

fotoalbum w formacie 30x30 – 390zł 
Trzy fotoalbumy w formacie 30x30 – 780zł 

Fotoalbum 30x30 + 2x fotoalbum 25x25 – 640zł 
Fotoalbum 30x30 + 2x fotoalbum 20x20 – 600zł 

Koszty dojazdu na sesję plenerową oraz narzeczeńską ustalimy Indywidualnie (na terenie województwa 
podkarpackiego w cenie). 

Przy wyborze fotografa na poprawiny, Zamawiający będzie musiał zapewnić fotografowi nocleg po weselu lub pokryć 
koszty dojazdu na poprawiny.



Z fotografią mam styczność od najmłodszych lat. Przez ostatnie sześć lat jestem
związany z fotografowaniem zawodowo. Postanowiłem, że to właśnie praca
z aparatem fotograficzny i ludźmi, będzie moim sposobem na życie. Jak się okazało,
lepszej decyzji nie mogłem podjąć. Uczestniczyłem w wielu warsztatach oraz
szkoleniach. Kilka lat życia przeplatałem z profesjonalnymi warsztatami pod okiem
szkoleniowców Nikona, Marka Dziedzica i Adama Noconia (serdecznie pozdrawiam!).
W fotografii ślubnej zakochałem się po uszy. Możliwość uszczęśliwienia dwojga ludzi
w jednym z najważniejszych dla nich dni, to dla mnie ogromna dawka pozytywnej
energii i motywacji do pracy! Na zlecenie zawsze przyjeżdżam przed czasem, aby móc się
przygotować i wczuć w radosną atmosferę wydarzenia.

-Kontakt-
Strona internetowa: www.patrykolczka.pl

E-mail: kontakt@patrykolczak.pl 
Telefon: 530650085 

Powyższy cennik ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu oferty handlowej, jednocześnie znosi wcześniej 
przedstawione cenniki oraz jest ważny przez 30 dni od otrzymana.



CZYM JEST FOTOBUDKA?

Fotobudka stanowi fantastyczne uzupełnienie Twojej imprezy! Może to być wesele,
studniówka, impreza firmowa oraz wiele, wiele innych przyjęć, na których chcesz
rozluźnić atmosferę oraz zdobyć niezapomnianą pamiątkę. Fotobudka działa w
najprostszy możliwy sposób. Wystarczy założyć odpowiednie rekwizyty, a następnie
popatrzeć się w obiektyw i zapozować ;) Czynność powtarzamy czterokrotnie, ponieważ
na jednej sesji dostajemy cztery różne ujęcia na dwóch paskach. Jeden wklejamy do
fotoksięgi, a drugi zachowujemy na pamiątkę. Paski mogą być indywidualnie
spersonalizowane. Mogą zawierać takie elementy jak: Imiona młodych i datę
ślubu, nazwę firmy czy imię solenizanta.
Nasza fotobudka wyróżnia się na tle innych tym, że możemy ją postawić na zewnątrz
w specjalnym, dmuchanym namiocie! Teraz nie musicie się obawiać, że gościom
zabraknie przestrzeni na sali weselnej, ponieważ wszystko odbędzie się na świeżym
powietrzu.



Zabezpieczona hasłem galeria On-line na rok - 70zł
Księga gości - 100zł

Dmuchana fotokabina - 100zł
Każda dodatkowa godzina - 200zł

Dojazd powyżej darmowego limitu - 1zł/km

Pakiet podstawowy

Czas pracy fotobudki 2 godziny
Ilość zdjęć: Nieograniczona
Zabawne gadżety i akcesoria

Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe
Płyta DVD ze wszystkimi zdjęciami

Link do zdjęć na dysku on-line
Spersonalizowane wydruki

Pomoc przy obsłudze
Dojazd do 40 km gratis

600 zł

Pakiet rozszerzony

Czas pracy fotobudki 3 godziny
Ilość zdjęć: Nieograniczona
Zabawne gadżety i akcesoria

Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe
Płyta DVD ze wszystkimi zdjęciami

Link do zdjęć na dysku on-line
Spersonalizowane wydruki

Pomoc przy obsłudze
Dojazd do 50 km gratis

700 zł

Pakiet ekskluzywny

Czas pracy fotobudki 4 godziny
Ilość zdjęć: Nieograniczona
Zabawne gadżety i akcesoria

Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe
Płyta DVD ze wszystkimi zdjęciami

Link do zdjęć na dysku on-line
Spersonalizowane wydruki

Pomoc przy obsłudze
Dojazd do 60 km gratis

Księga gości
Pompowana fotokabina

900 zł


