Ceník fotografických a přidružených služeb
Musea Fotoateliér Seidel
Využitím služeb Musea Fotoateliér Seidel podporujete jeho další rozvoj a existenci. Děkujeme Vám.

Fotografování v dobových kostýmech a digitální úprava fotografií

Fotografování po kompozicích – pro jednotlivce, páry, rodiny a skupiny do 6 osob
Z každé kompozice vybereme nejlepší snímek, který Vám poté upravíme a zašleme na e-mail.

Víkendy, svátky,
Všední dny
prázdniny

První kompozice (pro 1–6 osob)

890,- Kč

750,- Kč

Každá další kompozice

360,- Kč

300,- Kč

Vyfotografování / úprava další varianty fotografie z kompozice

70,- Kč

Poplatek za zvíře

50,- Kč

Hodinové fotografování v ateliéru s fotografem MFS

Víkendy, svátky,
prázdniny

Všední dny

Pro skupiny 7–11 osob

3 500,- Kč

3 000,- Kč

Pro skupiny 12–17 osob

4 500,- Kč

4 000,- Kč

Celkový čas s převlékáním, fotografováním a administrací zakázky je 1,5 hod.
Vyfotografuje se tolik kompozic, kolik se stihne v limitu jedné hodiny.

Každých dalších započatých 15 minut v ateliéru

500,- Kč

Pro skupiny 18–22 osob je cena stanovena dohodou. Pro větší skupiny není kapacita ateliéru dostačující.

Fotovíkend
Speciální víkendová akce pro skupiny do 5 osob, pro aktuální termíny sledujte www.seidel.cz
První kompozice

450,- Kč

Každá další kompozice

250,- Kč

Vyfotografování / úprava další varianty fotografie z kompozice

70,- Kč

Poplatek za zvíře

50,- Kč
Při fotografování sleva na prohlídku 20 %, platí týž den.

Pronájem ateliéru a dalších částí muzea
Svatební obřad v zahradě nebo fotoateliéru včetně ateliérového fotografování oddaného páru, rodičů
a svědků (v ceně jsou 4 kompozice, není zahrnuto použití dobových kostýmů)
(Kapacita 30–40 osob v zahradě, 5–20 osob v ateliéru; fotoateliér je uzavřen pro veřejnost po dobu svatby včetně
přípravy, obřadu a úklidu, tj. 2–3 hodiny)

Kompletní ceník služeb a rámů je k nahlédnutí u obsluhy na pokladně Musea Fotoateliér Seidel.
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

6 000,- Kč

Tisk fotografií na pololesklý či lesklý fotopapír
Tisk 13 × 18 cm

50,- Kč

Tisk A4 (21 × 30 cm)

100,- Kč

Tisk A3 (30 × 42 cm)

150,- Kč

Obrazová data ve formátu digitálního negativu (RAW) neposkytujeme.

Tisk a úprava fotografií z archivu MFS
Tisk 13 × 18 cm z fotobanky

200,- Kč

Tisk A4 z fotobanky

250,- Kč

Tisk A3 z fotobanky

300,- Kč

Rámování fotografií
Rám pro foto 13 × 18 cm, kořenicový nebo černý, foto nalepené na ozdobném kartonu

510,- Kč

Rám pro foto A4, kořenicový nebo černý, foto v paspartě

630,- Kč

Rám pro foto A4, kořenicový nebo černý, foto v paspartě s oválným výřezem

700,- Kč

Rám pro foto A3, kořenicový nebo černý, foto v paspartě

800,- Kč

Rám pro foto A3, kořenicový nebo černý, foto v paspartě s oválným výřezem

900,- Kč

Duorám pro dvě fotografie cca 13 × 18 cm, kořenicový nebo černý, 2 fotografie v 1 paspartě

630,- Kč

Paspartování fotografií
Ozdobný karton pro foto 13 × 18 cm

160,- Kč

Ozdobný karton pro foto A4

210,- Kč

Pasparta pro foto A3

260,- Kč

Pasparta s oválným výřezem pro foto A4

250,- Kč

Pasparta s oválným výřezem pro foto A3

350,- Kč

Dárkové poukazy
Poukaz na fotografování zelený: 1 kompozice a 1× foto 13 × 18 cm na ozdobném kartonu
Ideální pro jednotlivce, či dvojici, platnost 12 měsíců
Poukaz na fotografování žlutý: 1 kompozice a 1× foto A4 v rámu s paspartou, 2× foto 13 × 18 cm
Ideální pro dvojici či rodinu do 6 osob, platnost 12 měsíců
Poukaz na fotografování modrý (pro skupiny do 11 osob):
hodinové fotografování v ateliéru s fotografem MFS
Ideální pro větší skupiny s možností vytvoření více kompozic, platnost 12 měsíců
Poukaz na fotografování béžový (pro skupiny od 12 do 17 osob):
hodinové fotografování v ateliéru s fotografem MFS
Ideální pro větší skupiny s možností vytvoření více kompozic, platnost 12 měsíců
Poukaz na prohlídku muzea
Pro 2 osoby nebo rodinu (2 dospělí + 4 děti), platnost 12 měsíců

Kompletní ceník služeb a rámů je k nahlédnutí u obsluhy na pokladně Musea Fotoateliér Seidel.
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

1 100,- Kč
1 720,- Kč
3 500,- Kč

4 500,- Kč
300,- Kč

Ukázky rámů a paspart

Kořenicové rámy pro formáty fotografií
A3, A4, 13 × 18 cm

Ozdobný karton pro foto 13 × 18 cm,
pasparty pro formáty fotografií A4 a A3

Černý rám s bílou paspartou

Termín fotografování je nutno objednat s dostatečným předstihem.
Ostatní služby, které nejsou běžně nabízené a nemají pevně stanovenou cenu v tomto ceníku, jsou vždy zpoplatněny po odsouhlasení
předchozí cenové nabídky.
V případě pozdního příchodu je možné fotografování z organizačních důvodů zrušit.
Výše uvedené ceny odráží unikátní prostředí více než stoletého ateliéru, který prošel kompletní rekonstrukcí. Při fotografování
používáme originální malovaná pozadí i rekvizity z původního ateliéru. Poplatek za fotografování pomáhá uchovat tuto unikátní
kulturní památku pro další generace. Děkujeme Vám za ohleduplný přístup.

Ceník platný od 1. 2. 2023, schválila
Ing. Věra Sládková
ředitelka společnosti
Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r. o.

Kompletní ceník služeb a rámů je k nahlédnutí u obsluhy na pokladně Musea Fotoateliér Seidel.
Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

