STUDIO FILMOWE „BP”
Bogusław Porwoł
44-282 CZERNICA
ul. BISKUPA 11

Data uroczystości …………….
www.studio-filmowe.com.pl
email: b.porwol@studio-filmowe.com.pl

„KOMUNIA”

Kościół parafialny pw. …………………………...………………………..w.…………………
Proszę podać imię i nazwisko księdza udzielającego sakramentu komunii świętej.........................................................

Imię i nazwisko dziecka (dzieci).....................................................................................................
Imiona i nazwiska rodziców..............................................................................................................
Adres zamieszkania..........................................................................................................................
Nr telefonu kontaktowego ................................................................................................................
Zaznaczyć w której ławce siedzi dziecko (strona prawa czy lewa patrząc od drzwi wejściowych do kościoła,
numer ławki według numeracji w kościele oraz w którym miejscu dziecko siedzi w ławce patrząc na ołtarz
- z prawej, w środku czy z lewej strony lub krótko opisać wygląd w celu rozpoznania dziecka oraz uniknięcia
błędów przy montażu):

- strona - .............................. – numer ławki - .......... – miejsce -.............................................
- opis dziecka..........................................................................................................................................................................

Realizator filmu „KOMUNIA” Studio Filmowe „BP” uprzejmie pragnie poinformować rodziców oraz dzieci,
które zamierzają w tym roku po raz pierwszy przystąpić do Najświętszego Sakramentu o możliwości video
rejestracji w/w uroczystości w następujących wersjach.

1. Rejestracja podstawowa – procesja

do kościoła, M sza Święta oraz Nieszpory – ujęcia ogólne

- cena 50 zł.
Nagranie wykonane na płycie DVD z nadrukiem.
2. Rejestracja podstawowa z oprawą graficzną indywidualną – ( w

tym celu proszę
o przygotowanie zdjęć dzieci od urodzenia do czasu obecnego, chrzest, przedszkole itp. plus jedno zdjęcie rodziców (
ślubne) zdjęcia proszę ponumerować według kolejności ich prezentacji w filmie oraz wypisanie kilku danych dziecka tj.

data urodzenia - ..............................................................................................................................
imiona i nazwiska rodziców chrzestnych ...............................................................................................

70 zł. Nagranie wykonane na płycie DVD z nadrukiem.
3. Rejestracja w wersji Full HD (Blu-ray)– do wybranej powyżej wersji nr 1 lub 2 należy doliczyć dodatkowo
- cena

50 zł.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------W dniu komunii prosimy o wcześniejsze przybycie na zbiórkę w celu nagrania twarzy dzieci i
rodziców (rodziców przy zamówieniu wersji nr 2) do czołówek.
W przypadku gdy do komunii przystępuje więcej niż je dno dziecko z rodziny prosimy o dokładny opis
dzieci w celu uniknięcia pomyłki w ich identyfikacji.
Po zdecydowaniu się przez państwo na możliwość Nr:........ proszę o włożenie tej kartki do koperty oraz
50 zł lub 70 zł w zależności od wybranej wersji nagrania uroczystości i złożenia u mnie.
PŁYTY będą do odbioru w terminie do czterech tygodni w CZERNICY przy ulicy BISKUPA 11 lub
zgodnie z ustaleniami.
Telefony kontaktowe (32) 430 5334 lub 602 261 592 .

Na stronie internetowej www.wesele.studio-filmowe.com.pl
w/w ankiety komunijne oraz wysłać je e-mail.

w katalogu formularze można pobrać

UWAGA !!!!
dodatkowych kopii (np.: dla chrzestnych, babci i dziadków itp.)
w cenie 30 zł. na płytach DVD oraz w cenie 60 zł. na płytach Blu-ray. W przypadku skorzystania z tej
Istnieje również możliwość zamówienia

opcji proszę zaznaczyć w ilu kopiach wykonać i na jakim nośniku:

Ilość dodatkowych kopii ..................( sztuki ) DVD / Blu-ray*

/

*Niepotrzebne skreślić

Studio Filmowe „BP” Bogusław Porwoł 44-282 Czernica, ul. Biskupa 11
tel. 602 261 592, 32 43 05 334
www.studio-filmowe.co m.p l
mail: b.porwol@studio-filmowe.com.pl

