
Autorització de Realització de fotografies i Cessió d'imatges. 
 
1. Autorització termes i condicions. 
 
• La present autorització d'aquests termes i condicions ens permet realitzar fotografies i/o gravar en vídeo a les localitzacions 
especificades en la data de boda indicada. 
 
• Totes les fotografies o gravacions es realitzaran en els horaris convinguts prèviament per la parella i el fotògraf/ videògraf. 
 
2. Qualitat de les fotografies / arxius de Vídeo. 
 
• El format de lliurament de les imatges serà sempre en JPEG, a la màxima resolució que permeti la càmera utilitzada, que 
sempre serà d'un mínim de 20 Mega-píxels a 500dpi. 
 
• Tots els arxius de vídeo es lliuraran editats en format MPEG-4 d'alta definició fullHD 1080P a una taxa de transferència 16-
20 mbps. 
 
3. Hores Extres 
 
• El nostre treball termina tot just després del primer ball dels nuvis. 

• L’horari màxim de finalització d’una boda serà, en cas d’una boda de matí, les 20:00h i en cas d’una boda de tarda les 01:00 
a.m. 

• En cas d’excedir aquest horari i que el primer ball sigui mes tard de les hores establertes, es cobraran hores extres en la 
factura posterior a la boda. El preu de l’hora extra es de 40€/hora per cada fotògraf o videògraf que hi hagi a la boda. 
 
4. ‘Beauty session’. 
 
• Després de la cerimònia i abans de l'aperitiu realitzem una sessió de fotos/gravació només amb la parella, aquesta sessió sol 
durar entre 30 i 60 minuts, s'ha de tenir en compte per planificar l'horari de la boda. Intentem optimitzar el temps per no perdre 
massa aperitiu. 
 
5. Tipus de Fotografies o tipus de vídeos. 
 
• Convé no donar per descomptat que anem a realitzar un tipus de fotografia concreta. Si els fa il·lusió o tenen en ment algun 
tipus concret de fotografia o gravació, algun detall en particular o alguna foto/gravació amb algun familiar/convidat concret, 
convé remarcar-ho el mateix dia de la boda.  
 
6. Cessió de drets d'imatge. 
 
• Per poder treballar necessitem exposar el nostre treball, de la mateixa manera que ens contracten en veure fotos o vídeos 
d'altres parelles, necessitem aquesta autorització per poder mostrar algunes de les seves fotos o vídeos curts com a mostra del 
nostre treball.  
 
• L'acceptació d'aquests termes i condicions comporta la cessió de les imatges o vídeos realitzats a la boda. 
 
• Aquestes fotografies o vídeos curts poden ser exposats a la nostra pàgina web o xarxes socials i sempre aniran protegits amb 
copyright i marca d'aigua. Ens comprometem a mostrar només algunes fotos o vídeo curt, mai es publicaran totes les 
fotografies realitzades o versions de vídeo extens. 
 
• En cas que no vulgueu que alguna foto o imatge concreta  aparegui a la nostra web o xarxes socials per motius personals, 
sempre podreu comunicar-ho amb un e-mail a filmworks@filmworks.es i procedirem a retirar-la i/o esborrar-la.  
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