Ceník fotografických a přidružených služeb Musea Fotoateliér Seidel
Využitím služeb Musea Fotoateliér Seidel podporujete jeho další rozvoj a existenci. Děkujeme Vám.
Retro-fotografování a digitální zpracování fotografií
Pro jednotlivce, páry, skupiny do 6 osob
První kompozice

500,- Kč

Každá další kompozice

250,- Kč

Další varianta fotografie z kompozice

50,- Kč

Poplatek za zvíře

50,- Kč

Pro skupiny 7 – 15 osob (každá nad 15 osob je zpoplatněna 100,-)
Hodinové focení v ateliéru – oblečeme vás a vyfotíme tolik kompozic, na kolik budete mít chuť

2500,- Kč

Každých dalších započatých 15 minut

500,-- Kč

Pro skupiny 16 a více osob je cena stanovena dohodou
Fotovíkend - pro jednotlivce, páry, skupiny do 5 osob
První kompozice

250,- Kč

Každá další kompozice

150,- Kč

Další varianta fotografie z kompozice

50 Kč

Tisk fotografií na pololesklý či lesklý fotopapír
13 x 18 cm

50,- Kč

A4 (21 x 30 cm)

100,- Kč

A3 (30 x 42 cm)

200,- Kč

K vytisknutým fotografiím také můžeme poskytnout jejich elektronickou podobu ve formátu JPG*

300,- Kč

*Fotografie obdržíte ve formátu JPG s drobným logem Musea Fotoateliér Seidel v kvalitě vhodné pro tisk o velikosti A4 a pro sdílení na
sociálních sítích. Obrazová data ve formátu digitálního negativu (RAW) neposkytujeme.
Další typy tisků (plátno, archivní fotopapíry, velkoformátové tisky) a rámování (bravy rámů a paspart) je možné po dohodě.
Cena je v tomto případě vždy stanovena dohodou.

Rámování fotografií
Rám pro foto 13 x 18, kořenicový nebo černý, foto nalepené na kartonové podložce

450,- Kč

Rám pro foto A4, kořenicový nebo černý, foto v paspartě

550,- Kč

Rám pro foto A4, kořenicový nebo černý, foto s oválným výřezem

650,- Kč

Rám pro foto A3, kořenicový nebo černý, foto v paspartě

700,- Kč

Rám pro foto A3, kořenicový nebo černý, foto v paspartě s oválným výřezem

800,- Kč

Rám Duo pro dvě fotografie, kořenicový nebo černý, 2 fotografie v 1 paspartě

550,- Kč

Kompletní ceník služeb a rámů je k nahlédnutí u obsluhy na pokladně Musea Fotoateliér Seidel.
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Paspartování fotografií
Ozdobná kartonová podložka pro foto 13x18 cm

150,- Kč

Ozdobná kartonová podložka pro foto A4

200,- Kč

Pasparta pro foto A3 (Ozdobná kartonová podložka pro foto A3)

250,- Kč

Pasparta s oválným výřezem pro foto A4

250,- Kč

Pasparta s oválným výřezem pro foto A3

350,- Kč

Na paspartu či podložku je možné natisknout historické logo fotoateliéru Seidel

Pronájem ateliéru a dalších částí musea
Poskytnutí ateliéru a fundusu mimo provozní dobu na 1 hodinu s fotografem MFS

4000,- Kč

Poskytnutí ateliéru a fundusu pro komerční účely* s uzavřením pro veřejnost na 1 hodinu

3000,- Kč

*Pronájmem pro komerční účely se rozumí situace, při které klient užívá ateliér pro své podnikatelské aktivity

Svatební obřad v zahradě musea včetně ateliérového fotografování oddaného páru, rodičů a svědků
(kapacita 30 – 40 os.; ateliér je uzavřen pro svatbu včetně přípravy, obřadu a úklidu cca 2-3 hodiny)

6000,- Kč

Ukázky rámů a paspart

Kořenicové rámy pro formáty fotografií A3, A4,
13*18 cm

Kartonová podložky pro foto 13*18 a pasparty pro
foto A4 a A3

Černý rám s bílou paspartou

Dárkové poukazy
Poukaz na prohlídku muzea
Pro 2 osoby nebo rodinu (2 dospělí + 3 děti)
Poukaz na fotografování zelený – 1 komozice a 1x foto 13*18 cm na ozdobné podložce
Ideální pro jedotlivce, či dvojci
Poukaz na fotografování žlutý – 1 kompozice a 1x foto A4v rámu s paspartou a 2 fota 13*18 cm
Ideální pro dvojci, či rodinu do 5 osob
Poukaz na fotografování modrý – 1 hodina focení v ateliéru s fotografem MFS
Ideální pro větší skupiny s možností vytvoření více kompozic

200,- Kč
650,- Kč
1250,- Kč
2500,- Kč

Ostatní služby, které nejsou běžně nabízené a nemají pevně stanovenou cenu v tomto ceníku, jsou vždy zpoplatněny po odsouhlasení
předchozí cenové nabídky.
V případě pozdního příchodu je možné fotografování z organizačních důvodů zrušit.
Ceník platný od února 2018
Kompletní ceník služeb a rámů je k nahlédnutí u obsluhy na pokladně Musea Fotoateliér Seidel.
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

