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FILMOWANIE
WERSJA MINI
(maks. 3 klasy)

WERSJA PRO

WERSJA STANDARD

Do 11 000 zł
Jeden operator na jedną lub
dwie klasy
Indywidualne filmy
Kamera na linach (opcja
dostępna tylko w Atelii) lub kran
kamerowy
Dron
Gimbal + glide + cyfrowa
rejestracja dźwięku
Jakość fullHD
Dostęp do nagrań w tzw.
„chumrze”
Wywiady
Osobna wycena czołówek w
zależności od scenariusza*
Nośniki (płyty, pendrive) na
indywidualne zamówienie

Do 7 000 zł
4-5 operatorów kamer pracujących
w wyznaczonych strefach
Jeden film na szkołę

Jeden film na szkołę/3 klasy

-

-

Dron
Gimbal + glide + cyfrowa
rejestracja dźwięku
Jakość fullHD
Dostęp do nagrań w tzw.
„chumrze”
Wywiady
Osobna wycena czołówek w
zależności od scenariusza*
Nośniki (płyty, pendrive) na
indywidualne zamówienie

3 000 zł
2 operatorów

Gimbal/glide + cyfrowa rejestracja
dźwięku
Jakość fullHD
Dostęp do nagrań w tzw.
„chumrze”
Osobna wycena czołówek w
zależności od scenariusza*
Nośniki (płyty, pendrive) na
indywidualne zamówienie

*Cenna wykonania czołówek dla poszczególnych klas od 400 zł (cena jest uzależniona od stopnia
zawansowania i czasochłonności projektu

Ceny nośników:
Digipak DVD

8 zł sztuka

Pudełko DVD z obwolutą

5 zł sztuka

Digipak Blu-ray

10 zł sztuka

Pudełko Blu-ray z obwolutą

7 zł sztuka

Digipak pendrive

40 zł sztuka
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FOTOGRAFIA
Do obsługi Studniówki przewidziany będzie zespół fotografów dobrany do wielkości
studniówki (od jednego nawet do 5 osób). W trakcie trwania oficjalnej części praca
fotografów zostanie podzielona tak, aby obsługa nie przeszkadzała w odbiorze wizualnym
całej uroczystości. Realizacja tego typu wymaga poznania dokładnego scenariusza oraz naszej
obecności podczas prób uroczystości w celu zaplanowania realizacji.

Stanowisko do zdjęć grupowych oraz indywidualnych

Przed częścią oficjalną zostaną wykonane zdjęć grupowe dla klas oraz zdjęć
poszczególnych par. Dokładny przebieg ich realizacji odbywać się będzie wg wcześniej
ustalonego harmonogramu, znanego uczestnikom studniówki. Chodzi tutaj o to, aby każda
klasa miała swój czas na spokojne przygotowanie się i wykonanie zdjęć.
Po zakończeniu zdjęć oficjalnych możliwe będzie wykonanie zdjęć w grupkach znajomych.
Do wykonania zdjęć pozowanych wykorzystane zostanie odpowiednie oświetlenie studyjne
oraz tło.
Cennik usług uzależniony od ilości maturzystów (im więcej osób tym więcej fotografów
pracuje na uroczystości)
• 30 - 50 maturzystów – 55 zł/os
• 50 – 100 maturzystów – 48 zł/os
• 100 – 150 maturzystów – 42 zł/os
• 150 -250 maturzystów – 34 zł/os
• 250 – 300 maturzystów – 29 zł/os
•
Forma przekazywania zdjęć
•
•
•
•

3 odbitki zdjęć (1 klasowe A4 , 2 pozowane z osobą towarzyszącą lub inne wybrane z
reportażu 15x23)
Dostęp do zamkniętej galerii zdjęć na stronie www.ffxstudio.pl. Galeria będzie
dostępna na stronie przez minimum 1 rok od daty jej publikacji
Możliwość ściągnięcia zdjęć ze studniówki z serwera w jakości do druku bez znaków
wodnych przez minimum rok od daty jego publikacji
Płyta ze zdjęciami na DVD 5 zł za dodatkową opłatą
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