
D r o d z y  R od z i c e ,  

We wtorek 10 kwietnia br. zagościmy w przedszkolu Pod Kasztanami, by Waszym pociechom wykonać indywidualne 

zdjęcia studyjne (lub jeśli pogoda dopisze – plenerowe). Jedną z sal przedszkola zamienimy w prawdziwe studio 

fotograficzne: wyposażymy ją w tła oraz właściwe oświetlenie, czyli to wszystko, czego używa się do wykonywania 

profesjonalnych sesji fotograficznych. Nie zabraknie niczego, a przede wszystkim dobrej zabawy i nastroju, który zapewni 

dzieciom mile spędzony czas. 

Zachęcamy, by w dzień sesji dzieci zabrały ze sobą do przedszkola swoją ulubioną zabawkę, rekwizyt. 

Proponujemy, by były ubrane ze szczególną starannością, lecz niezbyt formalnie. 

To Państwo decydują o wyborze ujęcia, formatu i ilości zdjęć czy fotogadżetów. Zamówić je będzie można w terminie  

17 - 23.04.2018 przez nasz sklep online. Na zamawiane produkty obowiązuje cennik zamieszczony z drugiej strony 

tej informacji. Zachęcamy do składania zamówień w terminie, z uwagi na system pracy po jego upływie nie jesteśmy 

w stanie zapewnić równie korzystnych cen za proponowane Państwu produkty. Zdjęcia zamówione w terminie 

dostarczymy do przedszkola najpóźniej do końca maja br. 

           Anna Osiak 
                  (Sky Studio) 
Adres galerii zdjęć:  

annaosiak.pl/kasztanki/        hasło: 11podkasztanami 
 

790 761 235  SKLEP@ANNAOSIAK.PL 

 
 
D r o d z y  R od z i c e ,  

We wtorek 10 kwietnia br. zagościmy w przedszkolu Pod Kasztanami, by Waszym pociechom wykonać indywidualne 

zdjęcia studyjne (lub jeśli pogoda dopisze – plenerowe). Jedną z sal przedszkola zamienimy w prawdziwe studio 

fotograficzne: wyposażymy ją w tła oraz właściwe oświetlenie, czyli to wszystko, czego używa się do wykonywania 

profesjonalnych sesji fotograficznych. Nie zabraknie niczego, a przede wszystkim dobrej zabawy i nastroju, który zapewni 

dzieciom mile spędzony czas. 

Zachęcamy, by w dzień sesji dzieci zabrały ze sobą do przedszkola swoją ulubioną zabawkę, rekwizyt. 

Proponujemy, by były ubrane ze szczególną starannością, lecz niezbyt formalnie. 

To Państwo decydują o wyborze ujęcia, formatu i ilości zdjęć czy fotogadżetów. Zamówić je będzie można w terminie  

17 - 23.04.2018 przez nasz sklep online. Na zamawiane produkty obowiązuje cennik zamieszczony z drugiej strony 

tej informacji. Zachęcamy do składania zamówień w terminie, z uwagi na system pracy po jego upływie nie jesteśmy 

w stanie zapewnić równie korzystnych cen za proponowane Państwu produkty. Zdjęcia zamówione w terminie 

dostarczymy do przedszkola najpóźniej do końca maja br. 

           Anna Osiak 
                  (Sky Studio) 
Adres galerii zdjęć:  

annaosiak.pl/kasztanki/        hasło: 11podkasztanami 
 

790 761 235  SKLEP@ANNAOSIAK.PL 
 



O  F  E  R  T   A 

Rodzaj zdjęcia    Format (cm) Cena (zł)                       Format (cm) Cena (zł)   
1. Zdjęcie portretowe   10x15  7   15x23  9 

   / koleżeńskie / rodzinne  13x18  8   20x30  12 

2. Zdjęcie grupowe   15x23  9   20x30  12 

3. Zdjęcie do portfela    3,5x4,5  10 zł/10 szt. 

 

4. Zdjęcie w formie magnesu  5x7,5  7   10x15  12 

    (np. na lodówkę)   6x9  8   15x21  18 

   

5. Obraz na płótnie   30x40  40   50x70  65 

     40x60  55   60x90  85 
 
6. Plakat A2    ok. 40x60 19              Plakat B2 ok. 50x70 24 

7. Zdjęcie w wersji cyfrowej    20 

 
DODATKOWE KORZYŚCI: 

 Przy zamówieniu na łączną kwotę min. 70 zł jedno dowolne zdjęcie w formie odbitki w dowolnym formacie gratis. 

 Komplet zdjęć w wersji cyfrowej przy zamówieniu dowolnych produktów za minimum 100 zł można nabyć w cenie 
15 zł (mailem przesyłamy link do pobrania wszystkich zamawianych ujęć z wyłączeniem zdjęć grupowych). 

 Przy zamówieniach powyżej 150 zł zachęcamy do indywidualnego ustalenia gratisów  
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