
Opis Oprawy Fotograficznej  
Pierwsza Komunia św. – Lombard 2021 

 

 
 

Usługa fotograficzna podzielona jest na opcje: 
 

 Pakiet Podstawowy – zdjęcia z uroczystości wykonane podczas mszy, wliczony w opłatę za 
komunię 
 
Ten pakiet otrzymują wszyscy. Nie ma konieczności zapisów u fotografa.   
Wszystkie zdjęcia wykonane podczas uroczystości w kościele będą dla Państwa dostępne w galerii 
internetowej z której bezpłatnie będzie można skopiować (download) zdjęcia na własny komputer. Aby 
skopiować zdjęcie należy kliknąć na ikonę strzałki, która znajdować się będzie nad zdjęciem i wybrać 
opcje „download - original”. 
Dla zainteresowanych, będzie możliwość zamówienia profesjonalnej jakości zdjęć drukowanych prosto 
z galerii online.  
Zdjęcia będą dostępne 14 czerwca 2021 na  www.glabphoto.com  zakladka Recent Events 
Hasło dostępu do galeri i  dla kazdej grupy :  kom2021 

 

 Pakiet Dodatkowy - sesja zdjęć rodzinnych – dla chętnych, wymaga rejestracji z fotografem 
oraz dodatkową opłatę $15 
 
Cena pakietu zawiera wykonanie serii 25-35 zdjeć studyjnych, edycje i publikacje zdjec w galerii online 
skąd dalej można będzie odpłatnie zamawiać odbitki. Zdjęcia wykonywane będą bezpośrednio przed i 
po uroczystości Komunii Świętej. Podczas sesji powstaną portrety samego dziecka oraz portrety 
dziecka z rodzicami, następnie z rodzicami chrzestnymi oraz z dziadkami.  
Sesja zdjęciowa trwa do 10min.  
By nie przedłużać kolejki nie będą wykonywane zdjęcia zbiorowe całej rodziny. 

 Odbitki drukowane z sesji rodzinnej dostępne będą do zakupu online w cenach: 
 $2.95 odbitka 4x6; $4.95 odbitka 5x7; $8.95 odbitka 8x10; $15 jeden plik wysokiej rozdzielczości 

 
Chętni do zrobienia zdjęć rodzinnych proszeni są o zapisanie się na sesje bezpośrednio u fotografa 
telefonicznie lub poprzez email na adres info@glabphoto.com 

 
 
 

Termin zapisów na zdjęcia rodzinne upływa 10 marca 2021 
Opłata za sesje rodzinną pobrana będzie na spotkaniu fotografa z zapisanymi rodzicami, spotkanie 
odbędzie się w dniu pierwszej próby dzieci do komunii. Podczas tego spotkania rozlosowana zostanie 
kolejność robienia zdjęć. 
Fotograf ma prawo odmówić wykonania zdjęć w przypadku braku opłaty za sesje. 
 
 
Z poważaniem: 
Tomasz Glab 
info@glabphoto.com 
630-440-4137 
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