
 

Pakiet „Srebrny” 

 
- Fotografowanie przebiegu dnia, od przygotowań do oczepin (godz 1:00).  

- Sesja plenerowa w dniu uroczystości. 

- Fotoreportaż złożony z minimum 350 zdjęć, wyselekcjonowanych  

i poddanych gruntownej autorskiej obróbce. 

- Dostęp do galerii online przez 3 miesiące. 

- 25 odbitek w formacie 13x18*. 

- Stylowe drewniane pudełko na zdjęcia. 

- Rabat na sesję narzeczeńską 10% 

 

Cena pakietu:  2500zł 

 

 

Pakiet „Złoty” 

 
- Fotografowanie przebiegu dnia, od przygotowań do oczepin (godz 1:00).  

- Sesja plenerowa w dogodnym dniu i terminie (2–3h). 

- Fotoreportaż złożony z minimum 400 zdjęć, wyselekcjonowanych  

i poddanych gruntownej autorskiej obróbce. 

- Dostęp do galerii online przez 6 miesięcy. 

- 40 odbitek w formacie 15x23. 

- Fotoksiążka (20 stron) lub Fotoalbum (sztywne przekładki 16 stron). 

- Stylowe drewniane pudełko na zdjęcia. 

- Rabat na sesję narzeczeńską 20% 

 

Cena pakietu:  3200zł 

 

* - formaty odbitek mogą się delikatnie zmienić w zależności od kadru danej fotografii 



 

Pakiet „Platynowy” 
 

 - Fotografowanie przebiegu dnia, od przygotowań do oczepin (godz 1:00). 

- Sesja plenerowa w dogodnym dniu i terminie (2–5h). 

- Fotoreportaż złożony z minimum 450 zdjęć, wyselekcjonowanych  

i poddanych gruntownej autorskiej obróbce. 

- Dostęp do galerii online przez 6 miesięcy. 

- 50 odbitek w formacie 15x23*. 

- Fotoksiążka (25 stron) lub Fotoalbum (sztywne przekładki 20 stron). 

- Stylowe pudełko na zdjęcia. 

- Sesja narzeczeńska. 

 

Cena pakietu:  3600zł 

 

 

Pakiet „Brylantowy” 
 

- Fotografowanie przebiegu dnia, od przygotowań do oczepin (godz 1:00). 

- Sesja plenerowa w dogodnym dniu i terminie (2–5h). 

- Fotoreportaż złożony z minimum 500 zdjęć, wyselekcjonowanych  

i poddanych gruntownej autorskiej obróbce. 

- Dostęp do galerii online przez 6 miesięcy. 

- 50 odbitek w formacie 15x23*. 

- Fotoalbum (sztywne przekładki 22 strony). 

- Dwa fotoalbumy dla rodziców (22 strony). 

- Stylowe pudełko na zdjęcia. 

- Sesja narzeczeńska. 

 

Cena pakietu:  4300zł 

 
* - formaty odbitek mogą się delikatnie zmienić w zależności od kadru danej fotografii 



 

 
 

Pakiet „ŚLUB CYWILNY” 

 
- Fotografowanie przebiegu dnia, ślub cywilnego oraz uroczysty obiad (max 5h) 

- Sesja plenerowa w dniu uroczystości. 

- Fotoreportaż złożony z minimum 150 zdjęć, wyselekcjonowanych  

i poddanych gruntownej autorskiej obróbce. 

- Dostęp do galerii online przez 3 miesiące. 

- 20 odbitek w formacie 13x18*. 

- Stylowe drewniane pudełko na zdjęcia. 

- Rabat na sesję narzeczeńską 30% 

 

Cena pakietu:  1600zł 

 

 

dodatkowe Usługi: 

(opcje dostępne poza pakietami) 

- dodatkowa godzina fotografowania:   150zł 

- sesja narzeczeńska:    350zł – 500 zł. 

- plener ślubny:   450zł – 1000 zł. 

- zdjęcia surowe RAW (oryginały), nie poddane obróbce:   500 zł 

 

Wszystkie przedstawione pakiety są tylko punktem wyjścia do rozpoczęcia negocjacji. 

W trosce o całkowite zaspokojenie Państwa potrzeb istnieje możliwość przygotowania przeze mnie indywidualnej 

oferty, tak by w pełni zrealizować Państwa oczekiwania i pomysły. 

 

Zapraszam do kontaktu: 

biuro@bartlomiejkopta.com                      www.bartlomiejkopta.com 

664-782-264 

mailto:biuro@bartlomiejkopta.com
http://www.bartlomiejkopta.com/

