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FOTOGRAFICKÉ SLUŽBY
FOTOGRAFIE
Cena digitální fotografie
Licence
Cena za kus vč. DPH
Personal use
40,Web
500,Media
1500,Veškerá užití licencí jsou rozepsaná na webových stránkách www.pallavicini.cz a v Obchodních
podmínkách Pallavicini.

Tisk fotografií
Rozměr [cm]
9 x 13
10 x 15
13 x 18
15 x 21
20 x 30

Cena za kus vč. DPH
50,55,60,65,100,-

Poštovné
Dopravce
Česká pošta

Cena za zásilku
119,-

Dodání fotografie do 10 dnů od odeslání potvrzení přijetí platby na účet Poskytovatele.

FOTOGRAFOVÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ
Balíček A – fotografie pro všechny
Tento balíček je určený především pro ty pořadatele, kteří chtějí fotografie nejen pro sebe, ale chtějí
mít i spokojené závodníky. Fotografie jsou zdarma ke stažení pro všechny a mohou být využity i na
propagaci závodu. Výsledkem práce je minimálně 500 fotografií, z toho promazáno na 100 fotografií
a 20 fotografií upravených.
Cena 6.000 Kč obsahuje:
•
•
•
•
•

2 fotografy po celý den akce (cca hodinu před startem po vyhlášení),
fotografie v plné kvalitě pro organizátory i pro závodníky zdarma ke stažení,
základní úprava fotografií,
propagace na webových stránkách www.pallavicini.cz v odkazu ve Fotogalerii,
sdílení fotografií mezi sportovce na Facebookových stránkách www.pallavicini.cz.
Cena neobsahuje extra náklad na dopravu fotografů, který činí 5 Kč / 1 km, případně ubytování.

Balíček B – fotografie pouze pro organizátory
Tento balíček je určený především pro ty pořadatele, kteří chtějí fotografie pouze pro své účely, tudíž
zadají přesně, jaké fotografie potřebují – např. fotografie reportážní, či fotografie závodníků. Fotografie
jsou zdarma ke stažení pro všechny a mohou být využity i na propagaci závodu. Výsledkem práce je
minimálně 500 fotografií, z toho promazáno na 100 fotografií a 20 fotografií upravených. Fotografie
nesmí být organizátorem poskytnuty závodníkům zdarma a ani za úplatu. Závodníci si fotografie smí
koupit prostřednictvím webových stránek www.pallavicini.cz za cenu ujednanou v oficiálním ceníku
Pallavicini.
Cena 3.000 Kč obsahuje:
•
•
•
•
•

2 fotografy po celý den akce (cca hodinu před startem po vyhlášení),
fotografie v plné kvalitě pouze pro organizátory,
základní úprava fotografií,
propagace na webových stránkách www.pallavicini.cz v odkazu ve Fotogalerii,
sdílení fotografií mezi sportovce na Facebookových stránkách www.pallavicini.cz.
Cena neobsahuje extra náklad na dopravu fotografů, který činí 5 Kč / 1 km, případně ubytování.

Extra náklady
Náklady na cestu z Milovic u Prahy

5 Kč / 1 km

Volitelný náklad – třídění fotografií dle startovních čísel
Při sjednání fotografování Vaší akce je možné dokoupit i službu třídění fotografií dle startovních čísel.
•
•

Cena za třídění dle startovních čísel bez námi zaslaných QR kódů na
číslech je 1.000 Kč/500 fotek.
Cena za třídění dle startovních čísel s námi zaslanými QR kódy na číslech
je 500 Kč/500 fotek.

RODINNÉ FOCENÍ
A) Ve studiu (v Milovicích u Prahy)
Cena 800 Kč obsahuje:
•
•
•
•

0,5 hodiny fotografování,
všechny fotografie (po promazání) v plné kvalitě uložíme na USB flashdisk zákazníka,
2 upravené fotografie,
každá další fotografie ze 100 Kč.

Naše foto-studio je vybavené světly a černým plátnem. Pokud máte zájem o příslušenství fotokoutku, jako jsou např. cedulky, převleky, apod., neváhejte napsat přes náš kontaktní formulář nebo
na e-mail pallavicini.cz. U nás je možné zařídit vše. 😊

B) V exteriéru
Cena 1300 Kč obsahuje:
•
•
•
•

0,5 hodiny fotografování,
všechny fotografie (po promazání) v plné kvalitě uložíme na USB flashdisk zákazníka,
2 upravené fotografie,
každá další fotografie ze 100 Kč.

Extra náklady pro focení v exteriéru
Náklady na cestu z Milovic u Prahy

5 Kč / 1 km

FOCENÍ PRO PÁRY
A) Ve studiu (v Milovicích u Prahy)
Cena 800 Kč obsahuje:
•
•
•
•

0,5 hodiny fotografování,
všechny fotografie (po promazání) v plné kvalitě uložíme na USB flashdisk zákazníka,
2 upravené fotografie,
každá další fotografie ze 100 Kč.

Naše foto-studio je vybavené světly a černým plátnem. Pokud máte zájem o příslušenství fotokoutku, jako jsou např. cedulky, převleky, apod., neváhejte napsat přes náš kontaktní formulář nebo
na e-mail pallavicini.cz. U nás je možné zařídit vše. 😊

B) V exteriéru
Cena 1300 Kč obsahuje:
•
•
•
•

0,5 hodiny fotografování,
všechny fotografie (po promazání) v plné kvalitě uložíme na USB flashdisk zákazníka,
2 upravené fotografie,
každá další fotografie ze 100 Kč.

Extra náklady pro focení v exteriéru
Náklady na cestu z Milovic u Prahy

5 Kč / 1 km

PORTRÉTOVÉ FOCENÍ
A) Ve studiu (v Milovicích u Prahy)
Cena 550 Kč obsahuje:
•
•
•
•

0,5 hodiny fotografování,
všechny fotografie (po promazání) v plné kvalitě uložíme na USB flashdisk zákazníka,
2 upravené fotografie,
každá další fotografie ze 100 Kč.

Naše foto-studio je vybavené světly a černým plátnem. Pokud máte zájem o příslušenství fotokoutku, jako jsou např. cedulky, převleky, apod., neváhejte napsat přes náš kontaktní formulář nebo
na e-mail pallavicini.cz. U nás je možné zařídit vše.

B) V exteriéru
Cena 1300 Kč obsahuje:
•
•
•
•

0,5 hodiny fotografování,
všechny fotografie (po promazání) v plné kvalitě uložíme na USB flashdisk zákazníka,
2 upravené fotografie,
každá další fotografie ze 100 Kč.

EXTRA NÁKLADY PRO FOCENÍ V EXTERIÉRU
Náklady na cestu z Milovic u Prahy

5 Kč / 1 km

FOTOGRAFOVÁNÍ PEJSKŮ
A) Ve studiu (v Milovicích u Prahy)
Cena 600 Kč obsahuje:
•
•
•
•

0,5 hodiny fotografování,
všechny fotografie (po promazání) v plné kvalitě uložíme na USB flashdisk zákazníka,
2 upravené fotografie,
každá další fotografie ze 100 Kč.

Naše foto-studio je vybavené světly a černým plátnem, což je vhodné především pro malé rasy,
nejlépe světlých barev.

B) Na klubových výstavách
Cena 40 Kč / 1 vystavovaného pejska obsahuje:
•
•
•

Fotografování po celou dobu akce,
odevzdání od každého fotografovaného pejska upravenou fotografii pro veřejnou fotogalerii
klubu,
fotografování pejsků u profesionálního plátna s vlastním osvětlením a možností majitelů
pejsků zakoupení fotografií za 40 Kč / 1 kus,

C) V exteriéru
Cena 1000 Kč obsahuje:
•
•
•
•

0,5 hodiny fotografování,
všechny fotografie (po promazání) v plné kvalitě uložíme na USB flashdisk zákazníka,
2 upravené fotografie,
každá další fotografie ze 100 Kč.

Extra náklady pro fotografování v exteriéru / na klubové výstavě
Náklady na cestu z Milovic u Prahy

5 Kč / 1 km

DESIGN A SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNEK
BASIC
Cena 2500 Kč za rok obsahuje:
✓
✓
✓
✓

1 vybranou šablonu
Platbu poplatků za web
1 změna na webu týdně
1 e-mailová adresa

STANDARD
Cena 3500 Kč za rok obsahuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 vybranou šablonu
Platbu poplatků za web
2 změna na webu týdně
2-3 e-mailová adresy
Kontaktní formulář
Fotogalerie

ULTIMATE
Cena 5000 Kč za rok obsahuje:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

1 vybranou šablonu
Platbu poplatků za web
2 změna na webu týdně
Neomezeně e-mailových adres
Kontaktní formulář
Fotogalerie
Facebookový widget

ČASOMÍRA
MOBILNÍ ČASOMÍRA
Mobilní časomíra se dokáže přizpůsobit jakémukoliv terénu a dá se také upravit počet měřených
mezičasů. Doporučené však je na každé místo měření (mezičas i cíl) mít alespoň 2 osoby pro lepší
garantování výsledků. Mobilní časomíra má nespornou výhodu v tom, že umožňuje ukazovat výsledky
on-line již v průběhu závodu.

A) Pouze cílový čas
Cena od 3.000 Kč

B) Mezičas + cílový čas
Cena od 6.000 Kč

C) Více mezičasů + cílový čas
Cena na míru dle zadaných požadavků.

Extra náklady
Náklady na cestu z Milovic u Prahy
Zrušení akce 14 dní předem
Zrušení akce 7 dní předem
Zrušení akce v den konání

5 Kč / 1 km
500 Kč
1000 Kč
Plná cena sjednané časomíry + náklady na cestu

Pro lepší stanovení částky přímo na míru Vaší akci, nás kontaktujte prostřednictvím formuláře na
webových stránkách www.pallavicni.cz nebo na e-mail info@pallavicini.cz.

ČIPOVÁ ČASOMÍRA
Čipová časomíra je vhodná pro ty závody, které mají vysokou účast a chtějí své závodníky potěšit čipy.
Neumožňuje výsledky on-line a ani mezičasy. Změří pouze cílový čas.
Jelikož si čipovou časomíru programujeme sami a chceme nabízet pouze kvalitní služby doladěné
k dokonalosti, tato časomíra ještě není v naší nabídce ke koupi.
Pro více informací o této časomíře nás kontaktujte prostřednictvím formuláře na webových stránkách
www.pallavicni.cz nebo na e-mail info@pallavicini.cz.

MOBILNÍ + ČIPOVÁ ČASOMÍRA
Mobilní časomíra zajistí změření cílových časů a čipová časomíra je doporučená k využití na mezičasy.
Jelikož si čipovou časomíru programujeme sami a chceme nabízet pouze kvalitní služby doladěné
k dokonalosti, tato časomíra ještě není v naší nabídce ke koupi.
Pro více informací o této časomíře nás kontaktujte prostřednictvím formuláře na webových stránkách
www.pallavicni.cz nebo na e-mail info@pallavicini.cz.

POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH AKCÍ
Zajistíme:
•
•
•
•
•

Konzultace daného závodu a zvolených tras,
komunikace s úřady,
technické výkresy objízdných tras a uzavírek,
odeslání žádostí na příslušné úřady,
sepsání majitelů pozemků.

Mimo to Vám rádi nabídneme naše ostatní služby, jako je časomíra, poháry, či medaile na míru.

VÝROBA NA MÍRU
POHÁRY
Modely pohárů a jejich ceny pro Vás teprve připravujeme. Pokud máte jasnou představu a nechcete
poháry na klíč, neváhejte nám poslat své nápady prostřednictvím webového formuláře, či na e-mail
info@pallavicini.cz.

MEDAILE
Medaile a jejich ceny pro Vás teprve připravujeme. Pokud máte jasnou představu a nechcete medaile
na klíč, neváhejte nám poslat své nápady prostřednictvím webového formuláře, či na e-mail
info@pallavicini.cz.

DEKORACE
Dekorace a jejich ceny pro Vás teprve připravujeme. Pokud máte jasnou představu a nechcete dekorace
na klíč, neváhejte nám poslat své nápady prostřednictvím webového formuláře, či na e-mail
info@pallavicini.cz.

PŮJČENÍ VYBAVENÍ NA VAŠE AKCE
OZVUČENÍ
Balíček A)
Cena 1500 Kč na 1 den obsahuje:
2 reproduktory na stojnách, 1 subwoofer
1000 Kč
1 headset mikrofon
300 Kč
1 bezdrátový mikrofon
200 Kč
Klient si pro aparaturu přijede sám, jinak mu je účtován poplatek 5 Kč / 1 km.

Balíček B)
Cena 3300 Kč na 1 den obsahuje:
2 reproduktory na stojnách, 1 subwoofer
1 headset mikrofon
1 bezdrátový mikrofon
Nastavení v den akce naším zvukařem
Dohlížení a aktivní pouštění hudby, úprava
hlasitosti po celý den akce
Tvorba playlistu na přání na akci*

1000 Kč
300 Kč
200 Kč
300 Kč
1200 Kč
300 Kč

Extra náklady pro dovoz aparatury/zvukaře
Náklady na cestu z Milovic u Prahy

5 Kč / 1 km

WORKSHOPY A EXPEDICE
Vhodná místa pro workshopy a expedice pro Vás teprve hledáme a připravujeme

V Milovicích dne 21. 7. 2017

DANIEL PALLAVICINI
se sídlem Medlešice 221, CHRUDIM 531 38,
IČO: 03743420, podnikající dle živnostenského zákona.

