
Niezbędnik
1. Kiedy nasz termin jest zarezerwowany? 

Podstawą zarezerwowania terminu jest podpisanie umowy 
oraz wpłata 25% zadatku. Umowę możemy podpisać także 
elektronicznie.

2. Czy dojeżdżasz do …??
Oczywiście! Cokolwiek wpiszecie w miejsce trzech kropek 
tam pojedziemy. Wszystkie śluby w granicach Wrocławia 
oraz do około 30 km poza jego granicami odbywają się bez 
dodatkowych kosztów podróży. 
W pozostałych przypadkach każdy dojazd liczony jest od 
kilometra – 1,20 PLN/km, płatny jednostronnie. W przypadku 
ślubów odbywających się ponad 180-200 km od Wrocławia 
prosimy o zapewnienie noclegu lub dwóch z powodu 
większych odległości.

3. Jak wygląda gotowy produkt? 
Zdjęcia oddaję w formie cyfrowej na pendrive. Każde zdjęcie 
jest przeze mnie korygowane (kolor, kadrowanie, delikatny 
retusz).
Istnieje także możliwość zakupu dodatkowych albumów dla 
Waszych rodziców oraz całej rodziny. Zdjęcia do albumu są 
wywoływane w białych ramkach na papierze Kodak (mat, 
jedwab).
Każdy ślub zasługuje na wyjątkową oprawę, dlatego decydując 
się na Mnie mają Państwo 100% pewność, że otrzymają 
wyjątkowy i spersonalizowany produkt.



4. Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się stracić materiał ze   
    ślubu przed oddaniem? 

Absolutnie nie. Dysponuję dwoma aparatami 
pełnoklatkowymi, kilkoma zapasowymi dyskami oraz 
kompletem kart pamięci, dlatego materiał z Waszego ślubu 
czekając na elektorniczne wywołanie jest zawsze bezpieczny! 
Co najmniej jedną kopię trzymam także w chmurze, możecie 
spać spokojnie.

5. Ile będziemy czekać na zdjęcia?
Nie będzie to termin dłuższy niz  90 dni roboczych od 
skompletowania całości reportażu (ślubu oraz pleneru).

6. Czy możemy zrezygnować z umowy? 
Oczywiście, macie do tego pełne prawo. Jednak jeśli nie będzie to 
sytuacja wyjątkowa (wypadek losowy, choroba) musicie liczyć 
się z tym, że wpłacony zadatek przepada. Rezerwując Wasz 
termin odmawiam później wielu Parom. Jeśli zrezygnujecie 
krótko przed ślubem nie będe mógł znaleźć już nikogo na Wasze 
miejsce.

7. Jak wygląda praca fotografa / fotografów w dniu ślubu?
Obojętnie czy mówimy o ślubie cywilnym czy kościelnym 
moja praca przedstawia się bardzo podobnie. Zaczynam od 
fotografowania detali, potem robię zdjęcia z przygotowań itd. 
Jestem z Wami podczas ceremonii ślubnej i na weselu do rzutu 
muszką i welonem czyli oczepin.



8. Ile czasu podczas wesela powinniśmy zarezerwować 
na zdjęcia z rodziną? 
Zdjęcia formalne (z tatą, mamą, babcią, dziadkiem, świadkami 
etc.), zajmują w dniu ślubu z reguły 15-20 minut. Wszystko 
zależy od ilości osób, z którymi chcecie mieć takie pamiątkowe 
ujęcia. Najlepszym momentem na zrobienie takich zdjęć jest jak 
najwcześniejsza pora, zwykle zaraz po ceremonii ślubnej.

9. Kto wybiera zdjęcia do albumu? 
Zamawiając mnie jako fotografa macie pewność, że zajmę 
się wszystkim od A do Z. Fotografuję z myślą o albumie i 
wiem z jakich zdjęć powinna składać się Wasza historia by 
przedstawić ją w ciekawy sposób. Nie należę do fotografów 
tyranów dlatego jeśli po otrzymaniu od nas galerii online (ze 
zbiorem wszystkich wyselekcjonowanych zdjęć z Waszego 
ślubu) stwierdzicie, że chcielibyście wybrać kilka ulubionych 
ujęć, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się w albumie 
to dajcie nam koniecznie znać, które to są zdjęciach. W galerii 
istnieje możliwość zaznaczenia ich „serduszkiem”.
Wówczas dodamy je do wybranych przez nas i 
wkomponujemy w jedną całość. Zależy nam żebyście dostali 
profesjonalny produkt jakim jest tworzony przez nas album, 
ale mamy na uwadze to, że jest to przede wszystkim Wasza 
historia i pierwszy rodzinny album, który na pewno będzie 
przekazywany z pokolenia na pokolenie.

10.Przypadki losowe / co jeśli umrzesz? 
Jeśli tak sie stanie to mogę Wam zagwarantować, że napewno 
nie pojawie się na Waszym ślubie - co oczywiście będzie 
bardzo smutne. Jednakże, jako firma Daniel Tarka Fotografia 
Ślubna i Portretowa, współpracuję z wieloma fotografami, 
którzy zaopiekują sie Wami i dostarczą zamówiony produkt.



Informacje dodatkowe.
Posiadam pozwolenie Kurii na robienie zdjęć w czasie Mszy.
Mogę przyjechać szybciej na przygotowania, czy też zostac 
dłużej na weselu - każda dodatkowa godzina naszej pracy jest 
płatna 350 PLN. 
Współpracujemy z wieloma zaufanymi osobami z branży 
(floryści, makijażyści, wedding planerzy etc.).

Czego możecie się Państwo spodziewać?

• dwójki fotografów
• indywidualnego podejścia

• profesjonalizmu
• dyskrecji

• doświadczenia
• elastyczności

• sympatycznej atmosfery
• dbałości o detale 

Jestem fotografem z wieloletnim doświadczeniem w 
branży. Miałem przyjemność pracować dla wielu klientów 
indywidualnych i komercyjnych.
Od dłuższego czasu pracuję dla Was - przyszłych Par 
Młodych, a to czego nauczyłem się przez lata, pozwoliło 
mi podejść do fotografii ślubnej z dystansem i świeżym 
spojrzeniem.
Nie uznaję kompromisów - moje zdjęcia ślubne mają być 
spójną pamiątką na lata i pokolenia. Mój styl to naturalne 
barwy, szczere emocje, oraz dbałość o detale i jakość.



To tylko część informacji, 
poznajmy się!

Jeśli tylko macie inne dodatkowe pytania,
proszę napiszcie albo zadzwońcie do mnie:

poczta@danieltarka.com

+ 48 607 405 405

www.danieltarka.com


