
WARUNKI WSPÓŁPRACY  

1. Stajnia Fotograficzna jest projektem prowadzonym przez agencję artystyczną theOrlowska AO 
Anna Orłowska, która jest pośrednikiem pomiędzy fotografem a klientem i działa na podstawie 
prowizji - 10%  lub min. 50zł od cenny brutto ustalonej z fotografem. Dodatkowo nakładana jest 
marża dla klienta przy czym ważne jest aby fotograf ustalił jak najbardziej atrakcyjną cenę 
(minimalną) z agencją.  

2. W przypadku gdy klient, który został przedstawiony fotografowi przez Stajnię 
Fotograficzną, złoży zamówienie na kolejną usługę fotograficzną w przeciągu 2 lat od 
pierwszego zlecenia, fotograf zobowiązuje się do zapłaty 10 % prowizji do agencji.  

(Nie przestrzeganie tego punktu umowy jest jednoznaczne z zakończeniem współpracy z 
agencją.) 

3. Fotograf zoobowiązuje się do dostarczenia dla agencji zdjęć do użytku na stronie internetowej 
Stajni Fotograficznej, i zapewnia, że dostarczone prace są wyłącznie jego autorstwa.  

4. Zdjęcia fotografa użyte do utworzenia jego profilu na stronie internetowej Stajni Fotograficznej 
mogą być użyte do celów promocyjnych na portalach społecznościowych takich jak: Facebook i 
Instagram projektu Stajnia Fotograficzna. 

5. Po otrzymaniu zlecenia i kontaktu z klientem, fotograf zobowiązuje się do ustalenia szczegółów 
zlecenia z klientem przed datą zlecenia i dostosowania się do umówionych wymagań.  

6.  W przypadku nie zjawienia się na miejscu umówionym z klientem na sesję zdjęciową z 
jakichkolwiek powodów fotograf wypłaca klientowi koszt zaliczki poniesiony przez klienta i wypłaca 
kompensację. LUB Jeśli to możliwe i klient wyraża zgodę powtórzenie sesji zdjęciowej w innym 
terminie przy czym cena podlega negocjacji.  

7. W przypadku gdy zdjęcia wykonane nie nadają się jakościowo do obróbki lub przez przypadek 
zostały utracone, fotograf zwraca całą kwotę zapłaconą przez klienta i wypłaca kompensację LUB 
jeśli to możliwe i klient wyraża zgodę powtarza sesję zdjęciową w innym terminie przy czym cena 
podlega negocjacji.  

8. Fotograf zobowiązuje się do dostarczenia obrobionego, końcowego produktu w dużych 
formatach cyfrowych do klienta i agencji w terminie uzgodnionym z klientem.  

9. Fotograf udziela agencji pozwolenia na użycie zdjęć do promocji agencji theOrlowska i projektu 
Stajnia Fotograficzna w wersjach internetowych jak i w druku. Agencja postara się o zezwolenie na 
publikację od klienta jeśli fotograf nie otrzyma takiego pozwolenia wcześniej. 

10.  Każde opublikowane zdjęcie przez fotografa wykonane poprzez zlecenie agencyjne musi być 
podpisane „wykonane dla STAJNIA FOTOGRAFICZNA.pl”.  

11. Wszystkie roszczenia i skargi klienta wobec pracy lub zachowania fotografa są rozwiązywane 
tylko i wyłącznie między fotografem i klientem. Agencja nie jest odpowiedzialna za wykonaną pracę 
i zachowanie fotografa.  
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