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ZAKUP KARTY PODARUNKOWEJ 

1. Chęć zakupu Karty Podarunkowej należy zgłosić mailowo na 
adres wielgosz@hot.pl lub za pośrednictwem facebooka, telefonicznie lub 
osobiście. 

2. Zakup Karty Podarunkowej odbywa się osobiście w studiu Beata Wielgosz 
Fotografia  – po wcześniejszym umówieniu się w ustalonym terminie, przelewem 
ustalonej kwoty na konto bankowe  

45 1240 5992 1111 0010 2413 8472  
Bank Pekao S.A., XIX O. w Warszawie 

lub za pośrednictwem firmy kurierskiej (koszt wysyłki około 17 zł).  
Po otrzymaniu płatności Sprzedawca wysyła Kartę podarunkową na adres podany 

przez nabywcę. 
3. Wartość Karty Podarunkowej, to wartość wybranego pakietu, zgodnie z aktualną 

ofertą, dostępną na stronie www.beatawielgosz.com, w zakładce OFERTA 
4. Karta Podarunkowa nie wlicza kosztów dojazdu w przypadku sesji plenerowej - 

chyba że jest to wyraźnie zapisane. 
5. Nabywca otrzymuje rachunek jako dowód zakupu. 
6. Nabywca otrzymuje bon podarunkowy w postaci ozdobnej karty z informacjami 

 takimi jak: data ważności bonu, dane Sprzedawcy, informacje o realizacji i 
pakiecie sesji. 

7. Ważność bonu wynosi 3 miesiące od dnia zakupu, data ważności bonu jest na nim 
umieszczona. 

8. Nabywca przekazuje voucher dowolnemu Obdarowanemu- może z niego także 
skorzystać osobiście. 

9. W przypadku niewykorzystania vouchera przez Obdarowanego w terminie jego 
ważności, Nabywcy nie przysługuje zwrot środków. 

10. Bon nie jest wymieniany na gotówkę. 
11. Zakup Karty Podarunkowej jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu. 
12. Podczas sesji obowiązuje standardowy REGULAMIN WYKONANIA SESJI. 
13. Nabywca poprzez wpłatę środków pieniężnych Sprzedawcy oraz odbiór Karty 

Podarunkowej na sesję fotograficzną oświadcza, że zapoznał się z niniejszym 
Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i 
zobowiązuje się go przestrzegać. 

  

mailto:wielgosz@hot.pl
http://www.beatawielgosz.com
https://www.beatawielgosz.com/oferta


WARUNKI REALIZACJI KARTY PODARUNKOWEJ 

1. Obdarowany powinien umówić się na sesję fotograficzną drogą mailową ze 
Sprzedawcą z zachowaniem, minimum dwutygodniowego terminu. Sesja ważna jest 
tylko z Kartą Podarunkową, który klient otrzymał. Sesja musi odbyć się w czasie 
ważności Karty Podarunkowej. 

2. Karta podarunkowa posiada termin ważności 3 miesiące (od dnia zakupu), po 
którym nie może być zrealizowany, chyba że sytuacja tego wymaga i obdarowany 
skontaktuje się przed upływem terminu. 

3. Voucher nie będzie wymieniony na gotówkę. 
4. W celu wybrania jak dogodnego terminu zaleca się rezerwację sesji z 

wyprzedzeniem. 
5. Sesje realizowane są od poniedziałku do piątku i niektóre soboty.  

Obdarowany wybiera termin swojej sesji dostępny spośród wolnych 
zaproponowanych terminów i podaje go drogą mailową Sprzedającemu,wraz z  
swoimi danymi kontaktowymi, nr telefonu, nr bonu,  

6. W wypadku upływu terminu ważności bonu podarunkowego, Nabywca oraz 
Obdarowany nie mogą żądać zwrotu środków pieniężnych przekazanych 
Sprzedawcy. 

7. Dodatkowe ujęcia, poza liczbą ujętą w Karcie Podarunkowej oraz inne foto produkty, 
dostępne są za dodatkową opłatą. 

8. Karta Podarunkowa dotyczy regularnych sesji w studiu tj oferty całorocznej- nie 
dotyczy sesji świątecznych. 

9. Do realizacji sesji niezbędne jest podpisanie standardowego regulaminu sesji 
zdjęciowej. 

10. Termin sesji zarezerwowany jest po ustaleniu smsowym lub mejlowym. 
11. W przypadku zmiany terminu, odwołania, niepojawienia się na sesji - obowiązują 

zasady regulaminu wykonania sesji zdjęciowej 
12. Umawiając się na sesję Klient potwierdza, że zapoznał się z regulaminem jej 

wykonania. 
13. Voucher kwotowy - w przypadku wyboru niższego pakietu różnica nie jest 

wypłacana. W przypadku większego pakietu - różnicę pokrywa osoba zgłaszająca 
się na sesję. 

14. Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty, a jedynie mają charakter 
reklamowy. Są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu 
cywilnego). 

         

https://docs.wixstatic.com/ugd/1ac509_39cbc8e8ace74216a1120aa03381dae4.pdf


 OZNACZENIA 

a. Sprzedawca – Beata Wielgosz 

b. Nabywca- osoba kupująca Voucher 

c. Obdarowany- osoba, realizująca Kartę podarunkową 

  


