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LISTA PYTAŃ DO KAMERZYSTY

1. Jakie kamerzysta ma doświadczenia w branży ślubnej? Czy można zobaczyć
jego poprzednie realizacje?

2. Jaki jest koszt usługi i co wchodzi w jej skład (przygotowania,
błogosławieństwo, droga do kościoła/urzędu, ceremonia zaślubin, oczepiny,
podziękowania dla rodziców)?

3. Ile wynosi zaliczka? Kiedy płaci się resztę kwoty?

4. Jak długo czeka się na film ślubny?

5. Czy w ofercie znajduje się teledysk ślubny? Czy jego koszt wchodzi w skład
usługi?

6. Czy kamerzysta posiada licencję na nagrywanie w kościele?

7. Do której godziny nagrywany jest materiał z wesela?

8. Ile kosztuje każda kolejna (dodatkowa) godzina pracy kamerzysty?

9. Jaki jest koszt dojazdu kamerzysty? Czy jest wliczony w cenę usługi? Czy
konieczne jest zagwarantowanie kamerzyście noclegu?

10. Jakiego sprzętu używa kamerzysta? Czy wykorzystuje w swojej pracy drona?

11. Ile kamer jest wykorzystywanych do nagrywania materiału z wesela? Ilu jest
kamerzystów?

12. W jakiej jakości nagrywany jest materiał z wesela?
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13. Czy kamerzysta używa dodatkowych mikrofonów/oświetlenia?

14. Czy kamerzysta jest przygotowany na wypadek awarii sprzętu?

15. Jaką wizję filmu ślubnego posiada kamerzysta?

16. Czy można zaproponować własną muzykę jako podkład dźwiękowy?

17. Czy para młoda może współuczestniczyć w tworzeniu scenariusza filmu?

18. Czy w film mogą być wplecione wypowiedzi gości?

19. Na jakich nośnikach będzie udostępniony film?

20. Ile kopii płyt dostanie para młoda?

21. Jaki jest koszt dodatkowych kopii płyt?

22. Ile trwa zmontowany film ślubny/teledysk ślubny?

23. Czy jest możliwość poprawek, jeśli coś w zmontowanym filmie nie spodoba
się parze młodej? Czy jest to usługa dodatkowo płatna?

24. Jakie usługi oferuje kamerzysta (teledysk ślubny, film ślubny itp.)?

25. Jak wygląda i kiedy podpisywana jest umowa?

26. Co w przypadku, gdy kamerzysta w wyniku nieprzewidzianych okoliczności
nie będzie mógł zrealizować usługi?



3 / 3

27. Czy w ofercie kamerzysty są również usługi foto?

28. Czy kamerzysta posiada doświadczenie w obsłudze wesel
międzynarodowych?


