
Instrukcja, regulamin oraz formularz:

1. Proszę zapoznać się z instrukcją do samego końca ! (wystarczy ją przeczytać raz na całe życie :))

2. Po wyliczeniu należności wg. cennika obowiązującego na stronie od 1.07.2020, proszę dokonać wpłaty 
na poniższe dane( prosimy nie wysyłać wiadomości z zapytaniem o poprawne wyliczenie- odpisywanie 
na wiadomości i liczenie zajmuje nam sporo cennego czasu):

Kamil Jarosh
ul. Słoneczna 1/2
35- 061, Rzeszów

Tytuł przelewu: Jasna Ciemnia Imię Nazwisko
tel: 888 792 013

jaroshkaphotography@gmail.com
Paczkomat: (RZE04N)

mBank:
40 1140 2004 0000 3502 7657 6953

3. Nadając paczkę, polecamy korzystanie z serwisu www.sendit.pl   gdzie łatwo i w przystępnej cenie (12- 15zł) 
można nadać paczkę kurierem. ( Prosimy nie nadawać paczek pocztą polską, gdyż wszystkie paczki są 
awizowane na poczcie co znacznie wydłuża czas wykonania usługi).Preferujemy wszystkich kurierów takich 
jak InPost, DPD, FedEx, Pocztex, DHL itd.
Istnieje możliwość nadanie paczki InPost do paczkomatu : Pl. Dworcowy 1, Rzeszów
Przy dworcu PKP 

4. Do paczki należy dołączyć wydruk niniejszego dokumentu wraz z formularzem zawierającym podstawowe 
dane do wysyłki zwrotnej, faktury, oraz informacje na temat filmów. Jest on bardzo istotny, gdyż w przypadku j
ego braku wykonanie usługi może ulec wydłużeniu. Cały dokument drukujemy tylko raz (akceptacja 
regulaminu), formularz informacyjny za każdym razem.

5. Jeżeli wybierają Państwo usługę wywoływania ze skanowaniem, mogą skorzystać Państwo z możliwości 
przechowania swoich negatywów do końca roku w naszym archiwum. Końcem roku, wszystkie 
negatywy wysyłamy jedną paczką.

6. Standardowy czas wykonania usługi do 14 dni ( średni czas oczekiwania 7 dni). Skany wysyłane na Google 
Dysk lub www.wetransfer.com do pobrania przez 7 dni. Po upływie 7 dni skany są usuwane.

(Krótki) Regulamin.
-W przypadku nieumyślnego zniszczenia filmu, zwracamy koszt usługi, filmu oraz wysyłki w oparciu o aktualne średnie

ceny rynkowe.

- Drobne rysy, kurz są czymś naturalnym, gdyż filmy są bardo delikatnym materiałem, do którego mikro elementy mogą przylec na etapie: płukania, 
suszenia i samego pakowania w koszulki.

-Filmy kolorowe są skanowane w technologi częściowo usuwającymi kurz i rysy. Przy skanach filmów czarno- białych mogą wystąpić elementy drobin 
kurzu.

- Nie odpowiadamy za mechaniczne uszkodzenia filmów ( rysy, plamy)ciętych i nawijanych ręcznie w domowych warunkach.

- Jeżeli negatyw nie został poprawnie naświetlony ( zdjęcia nocne i brak możliwości rozgraniczenia między klatkami, ponakładane klatki, częściowe 

zaświetlenie)- możemy odstąpić od zeskanowania/ pocięcia na klatki, tego fragmentu filmu.

- Filmy są skanowane na „surowo” wg maski negatywu oraz tak aby zachować jak najwięcej informacji do dalszej postprodukcji. Niestety nie 
mamy informacji na temat tego jak dana klatka została naświetlona( prześwietlona, niedoświetlona), jakie filtry zostały użyte ( jeżeli zostały 
użyte) i jakiego efektu końcowego Państwo oczekują.

Przykład: zdjęcie scenerii nocnej na filmie Kodak Ektar 100(niebieski zafarb, film do światła dziennego), FUJI CDU 12-zdjęcie przy świetle 
dziennym na materiale do światła żarowego. Slajdy wywoływane w procesie C-41.

Wysyłając do nas filmy akceptujecie Państwo powyższe warunki oraz regulamin wykonywanej usługi:

….......................................................................

(podpis)

mailto:jaroshkaphotography@gmail.com
http://www.sendit.pl/


FORMULARZ
(proszę wydrukować uzupełnić i załączyć do środka paczki z filmami)

L.p Nazwa filmu Format Push Sztuk Proces Skan 120 Koszulka Skan 135 Uwagi
A)Skan Pakonem 135-15zł(300dpi)

B) Skan Nikonem 2zł/klatka 
(2900dpi)

C) bez skanowania
(wpisać odpowiednią opcję)

1 Ilford HP 5+ 120 -1/0/+1 1 BW/C41/ TAK/
NIE

A/B/C

(przykład) E6/ECN2
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Proszę o podanie swoich danych do wysyłki zwrotnej ew. faktury:

Imię:

Nazwisko:

Kod Pocztowy:

Miejscowość:

Telefon:

Nazwa Firmy:

E-mail:

W związku z RODO informuję , że Państwa dane nie są przechowywane i służą jedynie do odesłania Państwu filmów.

Z poważaniem,
Kamil Jarosh- Jaroshka- Fotografia Artystyczna

35-061, Rzeszów
NIP: 8133623158

kontakt@jaroshka.com


