
Nazywam się Ania Olszewska. 
Od 8 lat fotografuję rodziny i dzieci. 
Z wykształcenia jestem muzykiem i

nauczycielem. Ostatnie kilkanaście lat
spędziłam pracując w szkole muzycznej,

ucząc dzieci w wieku od 6 do 19 lat.
Jednocześnie rozwijałam moją firmę
fotograficzną. Lata doświadczenia,

odbytych szkoleń i warsztatów, sprawiły że
obecnie jestem fotografem, którego

nazwisko wśród zielonogórzan jest znane z
dobrych zdjęć. 
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do każdego dziecka podchodzę indywidualnie. Zawsze staram się osiągnąć założony efekt - dobre
zdjęcie, z każdym dzieckiem, nawet tym, które nie chce współpracować. Najczęściej mi się to udaje.
dbam o wygląd dzieci na zdjęciach. Poprawiam ich ubranie, włosy. Wybrane przez rodziców zdjęcia
retuszuję z zabrudzeń, siniaków, zadrapań, itp.  
rodzic sam decyduje o tym, które zdjęcie swojego dziecka wybiera. Zawsze ma do wyboru kilka
sztuk różnorodnych ujęć. 
dbam o środowisko - nie drukuję zdjęć zanim rodzice ich nie wybiorą. Cały wybór odbywa się
poprzez prywatną galerię elektroniczną. Dzięki temu nie jestem zmuszona do niszczenia ogromnej
ilości wydruków, nie wybranych przez rodziców.
nie produkuję niepotrzebnych akcesoriów ze zdjęciami. Rodzic sam decyduje i zamawia to co chce. 
placówka nie zbiera pieniędzy za zdjęcia. Rodzice rozliczają się bezpośrednio ze mną, płacąc za
wybrane zdjęcia poprzez dotpay. Cały proces wygląda jak w sklepie internetowym - zamawiasz -
płacisz - otrzymujesz gotowy produkt. Placówka jedynie przekazuje gotowe zdjęcia, zapakowane w
koperty opisane nazwiskiem rodzica. 
do każdego zamówienia wystawiam paragon. Pracuję legalnie i odprowadzam podatek od każdej
płatności. 

Jakiś czas temu postanowiłam odczarować fotografię przedszkolną i szkolną, która do tej pory była
przerysowana, smutna, czy czasem wręcz karykaturalna. Zdjęcia, które ja wykonuję są na najwyższym
poziomie. Nie różnią się niczym od zdjęć, które wykonuję moim klientom podczas regularnych sesji.

 
Jak pracuję?

świąteczne (bożonarodzeniowe/zimowe) - w listopadzie,
podczas wizyty Mikołaja,
podczas balu karnawałowego w placówce,
plenerowe (jesienią lub wiosną),
do tablo (w maju).

Jakie zdjęcia mogę wykonać?
Tematyka jest dowolna. Najczęściej wykonuję zdjęcia:



Koszt wybranego ujęcia portretowego - od 15,50 zł (w zależności od wybranego formatu
zdjęcia, cena obejmuje koszt przygotowania sesji, wykonania zdjęcia i obróbki).
Zdjęcie grupowe - format 15x23 cm - 13 zł. 
pakiet 1 zdjęcie grupowe + 1 portret (oba zdjęcia w formacie 15x23cm) - 25 zł.

CENNIK:
 

   W przypadku wyboru kilku różnych wydruków jednego ujęcia portretowego sumuje się: 
1x koszt ujęcia + koszt wybranych wydruków danego zdjęcia. 

System ten pozwala rodzicom zaoszczędzić przy zakupie większej ilości odbitek 
jednego ujęcia.

 Cennik wydruków:
 format: 10x15 cm/ 13x19 cm / 15x23 cm  - 3,50 zł

18x24 cm - 7,50 zł
20x30 cm - 9,00 zł
30x45 cm - 25 zł

Odbitki są drukowane na profesjonalnym papierze jedwabnym SILK. 
Koszt ujęcia w wersji elektronicznej - 30 zł (nie dotyczy zdjęć grupowych)

TABLO - 70 zł/szt. - w cenie jest książeczka A3 po rozłożeniu, zdjęcie portretowe i grupowe + 3
wydruki zdjęcia portretowego. 

 
Zdjęcia będą wykonywane dzieciom, których rodzice wyrazili na nie chęć.

Proszę pamiętać o tym, że na efekt końcowy zdjęcia wpływa oprócz dekoracji i umiejętności
fotografa także strój dziecka. Dlatego proszę zadbać o to, żeby dzieci były ubrane schludnie.

Najlepiej wyglądają sweterki, sukienki, koszule, jeansy (bez dziur!), naturalne tkaniny. 
UNIKAMY: dużych napisów, komiksowych wzorów, jaskrawych kolorów. 

Na ponadczasowych zdjęciach najlepiej wygląda klasyka.
 

Po sesji zdjęcia zostają poddane obróbce. W przeciągu około 2 tyg. od sesji rodzicom
zostaną udostępnione galerie internetowe ze zdjęciami z sesji. Galeria jest prywatna i

zamknięta. Dostęp do niej mają jedynie osoby posiadające link i hasło. 
W galerii będą gotowe zdjęcia każdego dziecka w ilości +/- 3-4 szt. 

Rodzic SAM decyduje o tym które zdjęcie chce zakupić, w jakiej ilości 
i w jakim formacie odbitki. 

Zdjęcia zamawia się wybierając format oraz ilość odbitek. Zamówienie po złożeniu opłacamy
poprzez Dotpay. Fotograf realizuje wyłącznie zamówienia opłacone. Płatności dokonujemy

wyłącznie na konto, nie przekazujemy pieniędzy Paniom. Zdjęcia raz  na 2 tyg. zostaną
dostarczone do Placówek i przekazane do sekretariatu lub grup.

 W przypadku pytań lub problemów z zamówieniem i płatnością, proszę o kontakt: 
kontakt@aniaolszewska.pl             FB: Ania Olszewska Fotografia                   tel. 668477952


