Yleiset kuvausehdot ja kuvausinfo 2019 – Jenni Oranen Jenora Design

Kuvausinfo & kuvausehdot 2019 palveluihin:

Muotokuvaus
Erikoiskuvaus
Hääpotretit
ihanaa että olet kiinnostunut kuvauksesta tai jo varannut kuvauksen
minulta! Ohessa mainittuna kuvausinfo ja –ehdot, jotka koskevat
kuvauksiani, tutusthan niihin huolella vielä ennen kuvausta. Jokainen
kuvauksiin osallistuva (alaikäisten kohdalla kuvattavan huoltaja) vahvistaa
kuvauksiin osallistumalla lukeneensa ohjeet ja toimivansa niiden mukaisesti.
Jos mieleesi tämän jälkeen tulee vielä mitä vain kysyttävää,
otathan yhteyttä suoraan minuun!

Kuvausmaksut sisältävät mahdollisen kuvauksen ennakkosuunnittelun,
kuvauksen studiossa tai toivomassasi miljöössä sekä koevedokset
valokuvaamollani. Miljöökuvauksissa kilometrikorvaus 35km säteellä
lähtöpisteestä Liepeentieltä kuuluu hintaan. Yli 35 matkoista
kilometrikorvaus 10€/alkava kymmenen kilometriä. Kuvat ja
kuvatuotteet eivät sisälly kuvauksen hintaan, vaan ne tilataan erikseen
erillisen hinnaston mukaisesti. Tällä varmistamme, että maksat vain juuri
sinulle/teille sopivista tuotteista ja saat valita toivomasi kuvatuotteet
otettuihin kuviin sopien. Kuvausmaksu maksetaan kuvaukseen
saapuessa.

Terveisin,
kuvaajasi Jenni Oranen

Kuvien katselupalaverin sovimme noin kahden viikon päähän
kuvauksesta, jolloin käymme kuvien vedokset läpi yhdessä studiollani ja
pääset tekemään tilauksen suosikkikuvistasi. Tällöin voit myös kysellä
enemmän kuvatuotteista ja vaihtoehdoista, autan mielelläni löytämään
juuri teille sopivimmat kuvatuotteet.

Jenora Design
Liepeentie 4, 41400 Lievestuore
jenni@jenoradesign.com
p. 044 9721372

Tilatut kuvat ja kuvatuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä tai
kuvatuotteiden kohdalla viimeistään kuvia noudettaessa. Tilaamasi
kuvat ja kuvatuotteet valmistuvat noudettavaksi valokuvaamolle tai
ladattavaksi sähköiseen galleriaan noin kolmessa viikossa.
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Ennen kuvauspäivää





Voit halutessasi lähettää ideoita tai toiveita kuviin liittyen kuvaajalle
ennalta sähköpostilla.
Jos kuvattavana on lapsi/lapsia, kannattaa huomioida jo kuvausta
varatessa että kuvausaika sopii hyvin lapsesi päivärytmiin, kaikki
kuvaukset toteutamme aina pienimmän kuvattavan ehdoilla ja
tarvittaessa voimme pitää pieniä taukoja jos sellaiset tarpeen ovat.
Niin lasten kuin aikuistenkin kanssa käytämme aina pienen hetken
kuvausten alussa tutustumiseen. Jos kuvaus jännittää erikoisen
paljon, niin siitä on hyvä mainita kuvaajalle jo ennakkoon, jotta
osaan sen työskentelyssäni huomioida.

Sähköinen valokuva ja painettu valokuva






Miten saavun kuvauksiin, mitä jos sairastun?





Valokuvaukseen ei tarvitse saapua kovin aikaisin, noin 5-10 min
ennen sopimaamme kuvausaikaa riittää. Myös minä saavun
miljöökuvauksiin samalla periaatteella. Studioni sijaitsee
Lievestuoreella osoitteessa Liepeentie 4, sisäänkäyntini on
Huminankujan puolella ja oven välittömässä läheisyydessä on
parkkipaikkoja.
Voit tuoda halutessasi kuvaukseen mukana omaa rekvisiittaa,
kuvaamolla valmiiksi kuitenkin olemassa ”perustarvikkeet”.
Varatut valokuvausajat ovat aina sitovia, mutta jos esimerkiksi
sairastumisen takia et pääsekään sovittuun kuvaukseen, ilmoitathan
siitä mahdollisimman pian ja varataan kuvaukselle uusi ajankohta.



Valmiiden valokuvien käyttö ja julkaisu




Kuvaus ja koevedokset





Kuvausmaksu maksetaan kuvaukseen saavuttaessa
Kuvausmaksut sisältävät mahdollisen kuvauksen suunnittelun,
kuvauksen sekä koevedokset. Kuvat ja kuvatuotteet eivät sisälly
kuvauksen hintaan, vaan ne tilataan erikseen.
Kuvien peruskäsittely kuuluu kuvauksen hintaan ( valotuksen ja
kontrastin säädöt, pienten näppyjen, haavojen ja mustelmien
poistot).

Kuvatiedostojen toimituksen yhteydessä saat valokuvillesi vapaan
käyttö- ja teettämisoikeuden yksityiskäytössä. Jos haluat käyttää
kuvia esimeriksi kaupallisessa blogissasi tai yrityksesi toiminnassa,
pyydäthän kuvista tarjouksen näihin käyttökohteisiin erikseen.
Painettujen valokuvien ja kuvatuotteiden hinnat sisältävät tuotteet
valitsemillasi kuvilla sekä sähköiset pikkutiedostot samoista kuvista.
(Sähköinen pikkutiedosto on nettikokoon pienennetty
matalaresoluutioinen kuvatiedosto, joka soveltuu sähköisillä laitteilla
katseltaviksi ja jaettaviksi, mutta kuvatulosteita siitä ei pysty tai saa
omatoimisesti tehdä, kuvakoko 1100px/72dpi.
Jos julkaiset kuvia netissä, muistathan mainita kuvaajan joko
kirjoittamalla Jenni Oranen / Jenora Design tai käytä logoleimattua
kuvaa.
Kuvaaja on vastuussa vain kuvaajan kautta tilatujen kuvatuotteiden
laadusta. Säilytäthän kuvia asiallisesti niiden pitkäikäisyyden
taataksesi; kosteudelta ja suoralta auringonvalolta suojattuina.



Valokuvan manipulointi tai vain sen yksittäisen osan käyttö on
kielletty ilman valokuvaajan lupaa. Älä siis käsittele tai rajaa kuvaa
itse tai käytä sitä julkaistaessa sosiaalisen median filttereitä.
Kuvien jakaminen kolmansille osapuolille ilman yhteistä
sopimustamme ei ole luvallista. Tämä tarkoittaa sitä, että ethän jaa
ottamiamme kuvia esimerkiksi muille yrityksille käytettäväksi heidän
markkinoinnissaan; kuva hääkakusta hääkakun tekijälle, kuva
juhlapuvustasi juhlapuvun tekijälle jne (myöskään minä en jaa, ellei
näin kanssasi sovittu ole). Nämä osapuolet voivat olla aina
yhteydessä kuvaajaan ja kysyä lisätietoja kuvien hankinnasta
markkinointikäyttöön.
Kaikkien otettujen kuvien tekijänoikeus jää kuvaajalle
tekijänoikeuslaissa määrätyin ehdoin, sovimme kuitenkin yhdessä
kuvien julkaisusta eli saanko käyttää ottamiamme kuvia oman työni
näytteenä.
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