
REGULAMIN PRZYJMOWANIA ZLECEŃ

1. Zlecenia przez internet są przyjmowane po uprzednim zalogowaniu się w aplikacji i potwierdzeniu 
rejestracji, poprzez kliknięcie na link otrzymany zaraz po zalogowaniu na pocztę e-mail.

2. Podczas rejestracji w programie „Foto-Studio 6” wymagany jest numer telefonu i adres zamieszkania. 
Zlecenia osoby zalogowanej, nie posiadającej pełnej rejestracji, zostaną odrzucone. 

3. Zlecenia zawierające dużą ilość zdjęć, bądź odbitki w dużych formatach, wysyłane od nowego 
użytkownika, mogą być weryfikowane przez naszego laboranta, drogą telefoniczną, z w/w 
użytkownikiem i w razie jakichkolwiek niedomówień usunięte ze zleceń.

4. Wysłane zlecenie, zaraz po dotarciu na nasz serwer, potwierdzone jest automatycznym mailem 
zwrotnym, zawierającym numer zlecenia jak oraz kwotę do zapłaty. Proszę podać w/w numer przy 
odbieraniu zdjęć – ułatwi to znacznie zidentyfikowanie Państwa zdjęć. Jeśli nie otrzymali Państwo 
takiego e-maila, prosimy o kontakt z naszym laboratorium.

5. Każde zlecenie, przyjęte i zaakceptowane przez laboranta do wykonania zostaje potwierdzone przez nas 
stosownym e-mailem z informacją kiedy zlecenie będzie do odbioru w naszym laboratorium.

6. Zlecenia przyjmowane są w formie klasycznych plików graficznych, obsługiwanych przez aplikację 
„Foto-Studio 6”, a mianowicie : JPG, BMP, PNG, TIF, TIFF, GIF.

7. Zdjęcia, z większości klasycznych aparatów cyfrowych (automatów) są wykonywane w proporcjach 
takich jak ekran monitora bądź TV, tj. 4:3. Klasyczna odbitka, np.10x15 odpowiada proporcjom 3:2.
TUTAJ PRZYKŁADY :

              Proporcje te można dopasować, wg własnych upodobań, w programie, w zakładce znajdującej się pod 
  przyciskiem wyboru gradacji papieru foto.



8. W momencie wysyłania zlecenia, klient może odznaczyć, w ostatnim oknie edycyjnym (prawy, dolny 
róg ekranu) opcję „BARWNEJ KOREKCJI ZDJĘĆ” (DOMYŚLNIE ZAZNACZONA). Odznaczenie 
tej opcji oznacza wykonanie zdjęć bez jakiejkolwiek filtracji barwnej, tj. z zachowaniem kolorów 
klienta w wysłanych plikach. Pozostawienie zaznaczonego okienka (TRYB DOMYŚLNY) pozwala 
nam na ingerencję laboranta w kolorystykę zdjęć.

9. Wykonanie zdjęcia z plików aparatów cyfrowych oraz aparatów w tel. komórkowych mogą różnić  się 
jakością od zdjęć oglądanych, np. na ekranie TV. Wpływa na to wiele czynników, a główne z nich to 
odświeżanie TV – 50Hz, gdzie oko ludzkie nie jest w stanie uchwycić jakichkolwiek wad zdjęcia w 
jakości niższej niż wymagana do poprawnego naświetlenia zdjęcia na maszynie cyfrowej oraz od 
rozdzielczości i kompresji danego zdjęcia ustawionej wstępnie w menu aparatu, bądź przy dalszej 
obróbce, w programach edycyjnych (np. gimp, corel, itp.).

Pozdrawiamy i zapraszamy do korzystania z naszych usług

Foto-Studio 6
Świętochłowice

www.fotostudio-js.com


