
www.makofoto.cz

Vážení účastníci i návštěvníci tanečního kurzu,

jsme rádi, že pro Vás můžeme zajistit fotografické služby při této,
pro mnohé jistě významné, společenské události.

Fotografování bude probíhat na dvou místech:
a) reportážním způsobem na tanečním parketu
b) při prodloužených lekcích a věnečku i v ateliéru.

Fotografie najdete na  - zde si vyberete čísla www.zonerama.com/makofoto
fotografií, které chcete zhotovit a objednávku odešlete emailem na foto@mako.cz 
s uvedením čísel fotografií, jejich rozměrů, počtů, povrchu, . jména a tel. čísla
Fotografie si budete moci vyzvednout do 2 pracovních dnů po objednání v naší 
prodejně v Blatné (T.G.Masaryka 112) nebo před začátkem a o přestávkách při 
lekcích, které jsou fotografovány.

Cena fotografie 9x13 a 10x15 cm je 30,- Kč, fotografie 13x18 cm 40,- Kč - ceny 
větších rozměrů dle ceníku na našich internetových stránkách  www.makofoto.cz
(odkaz “ceník foto+video”). Cena fotografie v elektronické podobě je 40,-Kč a 
fotografie je zasílána až po úhradě (emailem obdržíte fakturu).

Poplatek za fotografování v ateliéru (při prodloužených a věnečku) je 50,- Kč a je 
účtován při jakékoliv změně fotografované osoby nebo jejich počtu.  Ateliérové 
fotografie jsou retušovány.

Věříme, že se Vám budou fotografie líbit a nezapomeňte:
od data zveřejnění lze fotografie objednávat pouze po dobu 30 dnů!

Jaroslav Kortus, tel. 602 379 525, kortus@mako.cz

Příklad emailu pro objednání fotografií na foto@mako.cz:
Objednávám zhotovení fotografií:
TAS_3454, TAS_4532, TAS_4327, formát 13x18 cm, matné, po 2 kusech
Klára Usměvavá, tel. xxx xxx xxx

Otočte!

Služby zajištuje: MAKO Blatná, spol. s r.o. Fügnerova 263, 388 01 Blatná, zapsána u KS ČB vl. 723/C, IČ 43841287, tel. 602 379 525
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Termíny fotografování

16.9. Základní lekce (fotografování sál)

7.10. 1. prodloužená (fotografování sál+ateliér)
(na 1. prodloužené bude možné si vyzvednout fotografie z 16.9.)

21.10. Základní lekce (fotografování sál)
(možnost vyzvednutí fotografií z přechozích lekcí)

4.11. 2. prodloužená (fotografování sál+ateliér)
(možnost vyzvednutí fotografií z předchozích lekcí) 

25.11. Věneček (fotografování sál+ateliér)
(možnost vyzvednutí fotografií z předchozích lekcí.)

Vyzvednutí fotografií v tanečních:20 minut před začátkem a o přestávkách.
Poplatek za fotografování v ateliéru (nezahrnuje cenu fotografií) i zaplacení 
fotografií je možné pouze v hotovosti. O zhotovení fotografií a způsobu 
jejich vyzvednutí budete vždy informováni SMS zprávou.

Objednané fotografie z věnečku a fotografie nevyzvednuté v tanečních z 
předchozích lekcí si budete moci vyzvednout po 1.12. ve Strakonicích
na adrese (prodejně):
AlphaComp s.r.o., Palackého nám. 86, tel. 383 321 107 od pondělí do 
pátku v čase od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod. Platba za 
fotografie je možná pouze v hotovosti! 

Objednání fotografií je možné pouze na emailu: foto@mako.cz
do 30 dnů od jejich zveřejnění na www.zonerama.com/makofoto

Dotazy ohledně fotografování: Jaroslav Kortus, tel. 602 379 525

Služby zajištuje: MAKO Blatná, spol. s r.o. Fügnerova 263, 388 01 Blatná, zapsána u KS ČB vl. 723/C, IČ 43841287, tel. 602 379 525
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