
 

 

 

FOTOGRAFIA SZKOLNA    
 

Oferta skierowana jest do wszystkich placówek szkolnych od przedszkoli, szkół podstawowych po szkoły średnie i 

wyższe. 

Każde zamówienie traktujemy indywidualnie, zdjęcia projektowane są z uwzględnieniem charakteru szkoły, jej 

patrona i kierunku nauczania. 

 

Fotografie wykonywane są metodą cyfrową i poddawane bardzo starannej obróbce 

komputerowej, co pozwala na uzyskanie bardzo ciekawych form i wysokiej jakości zdjęć, a także 

atrakcyjnych cen.  

Fotografie i ich oprawa graficzna są tak dobierane, aby zaspokoić wymagania wszystkich 

uczniów, od dzieciaków w wieku przedszkolnym, pierwszych klas szkoły podstawowej, do klas 

maturalnych w szkołach średnich czy studentów wyższych uczelni. Tradycyjną a jednocześnie 

ciekawą i wyszukaną pamiątkę dla uczniów kończących szkołę stanowi TABLO. Do wyboru jest kilka 

wersji graficznych i formatów TABLO (ze zdjęciem grupowym klasy, zdjęciem szkoły lub z 

wizerunkiem patrona szkoły). W ofercie znajduje się również pełna gama zdjęć standardowo 

wykonywanych w szkołach, od zdjęć portretowych, legitymacyjnych, klasowych po zdjęcia 

towarzyskie – koleżeńskie.  

 

UWAGA!!!  

DLA ZAINTERSOWANYCH  SZKÓŁ OFERTA SPECJALNA: 

 

Przy zamówieniu, zdjęcia do kronik szkolnych, dla pracowników szkoły i ich dzieci 

wykonywane są nieodpłatnie. Na życzenie szkoły przekażę nieodpłatnie zdjęcia w formie 

elektronicznej przygotowane do publikacji w Internecie. Zdjęcia wykonywane są na konkretne 

zamówienia uczniów jednak zakup zdjęć przez uczniów jest nieobowiązkowy i można zrezygnować z 

kupna jeżeli zdjęcie nie będzie spełniać wymogów oczekiwanych przez ucznia lub jego rodziców.  

*  Na życzenie Dyrekcji szkoły, przekaże nieodpłatnie zdjęcia w formie cyfrowej, przygotowane do 

publikacji w Internecie.  

*Zdjęcia dla pracowników szkoły i ich dzieci wykonuję nieodpłatnie. 

* Jeżeli istnieje taka potrzeba w dniu fotografowania uczniów, wykonam wszelkie zdjęcia dla szkoły, 

np. zdjęcia budynku szkolnego, klas, izb pamięci, itp. - usługa bezpłatna. 

 

 

 

 

Poniżej znajdą Państwo przykładowe prace oraz szczegółową ofertę cenową. 



 

TABLO JEDNOKARTKOWE 

  

 

FOTOGRAFIA GRUPOWA 

 

             

 

FOTOGRAFIA LEGITYMACYJNA



 
  

 

 

Oprócz w/w klasycznej oferty fotograficznej oferujemy Państwu całą rzeszę gadżetów fotograficznych dla 

uczniów, które mogą stanowić pamiątkę ukończenia szkoły lub nagrodę w wygranych konkursach, olimpiadach 

etc. Kubki, koszulki, przypinki, podkładki pod mysz i wiele innych w bardzo atrakcyjnych cenach, z nadrukiem 

o doskonałej jakości!!! 

FOTOKUBKI 

 

 

 

 

 

 

 

BUTTONY - PRZYPINKI 

 

 

PODKŁADKI POD MYSZ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOSZULKI Z NADRUKIEM  MIŚ W KOSZULCE

 

 

 

 

 



 

OFERTA CENOWA    
 

FOTOGRAFIA LEGITYMACYJNA: 
15zł - 4 zdjęcia (3,5x4,5cm - legitymacyjne)  
17zł - 6 zdjęć     (3,5x4,5cm - legitymacyjne)  
20zł - 9 zdjęć     (3,5x4,5cm - legitymacyjne)  
  
TABLO JEDNOKARTKOWE: 
15zł za sztukę - Jednokartkowe, na papierze fotograficznym Kodaka, format 20x30 cm 

10zł za sztukę - Jednokartkowe, na papierze fotograficznym Kodaka, format 15x21 cm 

 
 FOTOGRAFIA PORTRETOWA: 
10zł za sztukę - na papierze fotograficznym Kodaka, format 15x21 cm, w ozdobnej szacie graficznej, ramka, motywy 

graficzne etc. 

 
TABLO WIELKOFORMATOWE: 
(Wydruk z plotera tła z motywem graficznym, nazwiskami uczniów, napisem tytułowym+ Fotografie portretowe 

uczniów w formacie 9x13 cm) 
do wyboru: 
70zł - Papier plakatowy matowy (170g/m2) - 100x70 cm  

80zł - Papier fotograficzny satynowy (190g/m2) - 100x70 cm  
80zł - Papier fotograficzny błyszczący (195g/m2) - 100x70 cm  

Na życzenie wykonujemy tablo wielkoformatowe w innych rozmiarach. 
  
OPRAWA TABLO WIELKOFORMATOWEGO: 
50zł oprawa w ramie  - 100x70cm  (rama stalowa,  płyta czołowa plastik polistyrenowy) 
60zł oprawa w antyramie  - 100x70cm  (z klipsem, płyta czołowa z plexi) 
  
FOTOGRAFIA GRUPOWA: 
15 zł za sztukę - na papierze fotograficznym Kodaka, format 15x21 cm, w ozdobnej szacie graficznej, ramka, motywy 

graficzne etc. (w tym gratis pamiątkowa odbitka dla wychowawcy 15x21 cm) 
  
WYKONANIE PAMIĄTKOWYCH FOTOKUBKÓW: 
(Projekt graficzny [fotografia w ozdobnej ramce z napisem Rocznik 2003-2009, Absolwenci 2003-2009 etc.] + kubek) 
do wyboru: 
18 zł za sztukę - kubek z kolorowym wnętrzem (bordowy, różowy, zielony, granatowy, niebieski, żółty, czerwony, 

czarny) + (gratis opakowanie do każdego kubka), max. wymiary zdjęcia 20x8 cm - metoda nadruku sublimacja  
16zł za sztukę (gratis opakowanie do każdego kubka) - kubek z białym wnętrzem, max. wymiary zdjęcia 20,5x9 cm - 

metoda nadruku sublimacja  

 

 

 

 

szczegółowy cennik fotogadżetów dostępny drogą mailową na życzenie. 

 

 


