CENNIK USŁUG 2022
MUZEUM FOTOGRAFII - AKADEMICKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA WSG

WYNAJEM ATELIER
studenci, uczniowie – 1h / 45,00 zł; pozostali 1h / 60,00 zł
(powyżej 3h wynajmu – 1h/ 35,00 zł/ 50,00 zł)

WYNAJEM CIEMNI FOTOGRAFICZNEJ
1h / 40,00 zł bez chemii, 50,00 zł z chemią (bez papierów fotograficznych)
wynajem ciemni z asystą laboranta + 50,00 zł /1h
WYNAJEM SALI ĆWICZENIOWEJ
1h / 48,00 ZŁ

WYNAJEM SALI RYSUNKU
1h / 135,00 zł
USŁUGI FOTOGRAFICZNE
Wywołanie filmu: 15zł (do 14 dni)
Skanowanie zdjęć :
- 360 do 600 dpi 0,70 zł
- 1200 dpi 1 zł
- 2400 dpi i więcej –cena ustalana indywidualnie
Uwagi: dpi – liczba punktów z jakich składa się obraz przypadająca na cal dla urządzeń
poligraficznych. Im ich więcej tym krawędzie bardziej gładkie a obraz wyraźny.
Odbitki kolorowe i czarno-białe, maksymalnie format A4
Skanowanie slajdów i negatywów (35mm)
-1200 0,50 zł
-2400 1,00 zł
-3200 1,50 zł
-4800 2,00 zł
-6400 –cena ustalana indywidualnie

Skanowanie negatywów (klatki w rozmiarach: 6x4,5 cm; 6x6cm; 6x7cm; 6x8cm, 6x9cm)
-2400 1,00 zł
-3200 1,50 zł
-4800 2,00 zł
-6400 –cena ustalana indywidualnie
Reprodukcja obrazu/formy przestrzennej – 50 zł
Retusz fotografii: od 10 do 50 zł (w zależności od stopnia zaawansowania retuszu/zniszczenia
fotografii)
Wywoływanie filmu czarno-białego:
- standard 20 zł
- forsowanie negatywu 25 zł
- wywoływanie specjalistyczne- cena ustalana indywidualnie
Wykonanie portretu aparatem wielkoformatowym 13 x 18 cm (w studio )
- negatyw + skan negatywu do pliku cyfrowego ( 2048 x 3090 ) - 100,00 zł
- odbitka stykowa na papierze RC - 50,00 zł / 1 szt.
- odbitka stykowa na papierze FB - 80 zł / 1 szt.
- powiększenia od 18 x 24 do 50 x 60 - cena ustalana indywidualnie,
Przygotowanie papieru do cyjanotypii (papier przygotowywany na zamówienie możliwość
wyboru rodzaju papieru i formatu, zamówienie uruchamiane po przedpłacie) - cena ustalana
indywidualnie.
USŁUGI POLIGRAFICZNE
Print & Design Studio
Instagram: https://www.instagram.com/printanddesignstudio/
https://sklep.byd.pl/

Uwaga! Wszystkie ceny podane w cenniku są kwotami brutto.

