
FOTOGRAFIE A VIDEOZÁZNAM Z PROMOCÍ 

OBJEDNÁVKA - OBJEDNÁVKOVÝ LIST je součástí přílohy fotoindexy ve složce *.zip

     V záhlaví objednávkového listu je nutno vyplnit povinné údaje - jméno, příjmení a adresu vč. PSČ
objednavatele, způsob převzetí zakázky: poštou – dobírka nebo osobním odběrem (expedice na Praze 1).  
     Do sloupce „číslo snímku“ vepište číslo Vámi požadovaného snímku , sloupec „uložení na CD“ 
vyplňujte pro objednání vybraného snímku v digitální podobě, ve sloupcích „fotografie/počet ks“ 
vyplňujte u zvoleného formátu počet kusů objednávaných fotografií, počet uvádějte číslicí, nevyužité 
buňky nevyplňujte, ke zpracování jsou objednávky převáděny do formátu Excel, nestandardně vyplněné 
objednávky zpožďují předání do výroby, objednávky ve formátu .doc nepřevádějte do jiného formátu. 
     Pro objednávku videozáznamu vyplňte počet kusů u příslušné varianty. 

     Objednávky bez vyplněných povinných údajů, vyplněné nečitelně či nejednoznačně budou 
automaticky vyřazeny z výroby, běžný termín pro zpracování zakázek je 10 pracovních dnů. 

     Po zhotovení zakázky „osobní odběr“ Vás budeme prostřednictvím emailu informovat o ceně zakázky 
a přesné adrese odběrného místa s uvedením termínů určených k vyzvednutí zakázek.  
Úložní doba zakázek v expedici je 30 dní, po jejím uplynutí bude zakázka odeslána poštou 

CENÍK FOTOGRAFIÍ a VIDEOZÁZNAMU Z 
PROMOCE jednotka Kč formát/Kč formát/Kč formát/Kč

10x15 13x18 15x21 
1 fotografie na fotopapíru -dle formátu /velikosti/ 1 ks 28,- 38,- 50,-

Prodej snímku včetně uložení na CD 
snímek - uložení dat + současná výroba 

2 fotografie 
snímek - pouze uložení dat bez současné 

1 ks 50,- 60,- 75,-

3 výroby fotografií 1 ks 35,-
Uvedené ceny jsou včetně media CD-R 

Videozáznam na nosiči DVD-R 
4a varianta A - dvoukamerový  1 ks 650,-
4b varianta B - tříkamerový 1 ks 750,-

Balné - ke každé 
5 zakázce 1 ks 21,-

6a 
Expedice - osobní 
odběr 1 ks 25,-

6b 
Expedice - poštou na dobírku v ČR, dle váhy a ceny - viz 
sazebník České pošty 1 ks 

64,- až 
71,-

Ceny uvedené v tomto ceníku jsou ceny za jednotku /1 kus/ množstevní slevy a akční ceny zde nejsou zohledněny 
ceník platný od 1.4.2009 do vydání nového ceníku 

FOTOGRAFIE 
Každý snímek má pod sebou umístěno své číslo, které je nutno uvést v objednávce /sloupec číslo snímku/ 
spolu s počtem kusů objednávaných fotografií a zvoleným formátem /velikostí fotografie/. 
Snímky nejsou řazeny chronologicky za sebou, doporučujeme proto prohlédnout všechny záběry. 

SNÍMEK NA CD 
Vyplňujte v příslušném sloupci slovem ANO 
rozlišení: 300 Dpi 
velikost snímku: max. 2005x3008x24      
velikost dat:  cca 2 MB 
formát uložení:  JPEG 
Na CD budou uloženy pouze snímky, které splňují uvedené parametry. 

na další straně pokračuje info videozáznam 



VIDEOZÁZNAM z promoce 

Naše nabídka videozáznamu z promocí oproti předcházejícím letům doznala podstatných změn 
především ve snížení cen a možnosti objednání různých variant tohoto záznamu. 

VIDEOZÁZNAM varianta A – cena 650,- Kč
Takto vyrobený videozáznam je kombinací dvou 3CCDkamer umístěných v Betlémské kapli během 
promoce, potom záznam sestříhán, upraven a otitulkován,  je distribuován na nosiči DVD-R. 
Na záznamu je zachycen celý průběh promoce, včetně příchodu, odchodu promovaných a akademické 
obce, dále projevů a předávání diplomů. Při sestřihu jsou záběry vybírány s důrazem na detail a zároveň
tak, aby scéna působila dynamicky s přihlédnutím na celkovou atmosféru promoce. 

VIDEOZÁZNAM varianta B – cena 750,- Kč
Takto vyrobený videozáznam je kombinací tří 3CCD kamer umístěných v Betlémské kapli během 
promoce, je následně sestříhán, upraven a otitulkován. Je distribuován na nosiči DVD-R s etiketou a 
barevným obalem. 
Na záznamu je zachycen celý průběh promoce, včetně příchodu a odchodu promovaných a akademické 
obce, projevů a předávání diplomů a také přidáno pár záběrů o Praze a Betlémské kapli. Při sestřihu jsou 
záběry vybírány s důrazem na detail a zároveň tak, aby scéna působila dynamicky s přihlédnutím na 
celkovou atmosféru promoce 

Videozáznam je pořizován za stávajících světelných a zvukových podmínek v Betlémské kapli. 
Distribuovaná DVD média jsou chráněna novým kódovacím systémem ITTC2 /při nelegálním 
kopírováním ztráta dat cca do dvou let/ 

Cena videozáznamu uvedená v ceníku je garantovaná na dobu dvou měsíců po konání příslušné promoce, 
objednávky videozáznamu došlé po tomto termínu budou zpracovávány individuálně s přirážkou 15% 
k uvedeným cenám v ceníku, položka 4a , 4b. 

Za AGN:  Renata Kolaříková, email: agn @agn.cz 


