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DRON (BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY)
.

Oferuję usługi związane z fotografowaniem i filmowaniem z lotu ptaka bezzałogowym
statkiem powietrznym, popularnie zwanym dronem. Zlecenia mogą przyjmować różnorodny
charakter: od prywatnych fotografii domu, dziurawego dachu, zdjęć do dokumentacji
inwestycji budowlanych poprzez filmy z imprez okolicznościowych takich jak np. wesele, aż
do nagrań promujących tereny miast czy gmin.
Dysponuję dronem DJI Phantom 4. Jakość materiału: FullHD lub 4K.
Każda usługa traktowana jest w sposób indywidualny, po zapoznaniu się ze
szczegółami zlecenia, na które wpływ mają: miejsce wykonania nalotu, oczekiwana ilość
i jakość materiału, warunki do wykonywania zlecenia (warunki atmosferyczne, okolica,
uciążliwość sprzętów mających wpływ na jakość połączenia z aparaturą, rodzaj strefy
powietrznej), montaż i obróbka, zlecenie jednorazowe lub stałe. Jeden lot obejmuje od 20-50
zdjęć lub do 15 min. materiału filmowego.
Posiadam

świadectwo

kwalifikacji

Urzędu

Lotnictwa

Cywilnego,

aktualne

ubezpieczenie OC, a także przestrzegam wszelkich zasad związanych z bezpieczeństwem
wykonywania usługi.

SZCZEGÓŁY ZLECENIA:
Imię i nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Mail:
Miejsce wykonywania usługi:
Rodzaj usługi:
Ilość i jakość materiału:
Data:
Charakter zlecenia (stałe czy jednorazowe):
Przeznaczenie materiału:
Czy wymagany montaż?:
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OFERTA FILMOWANIE:
Oferta obejmuje:
 filmowanie z powietrza – do 15 min,
 surowy materiał filmowy w jakości 4K,
 300 zł.
Oferta obejmuje:
 filmowanie z powietrza – do 40 min,
 surowy materiał filmowy w jakości 4K,
 500 zł.
Oferta obejmuje:
 filmowanie z powietrza – do 60 min,
 surowy materiał filmowy w jakości 4K,
 800 zł.

OFERTA FOTOGRAFOWANIE:
Oferta obejmuje:
 lot dronem do 20 min, w którym zostanie wykonanych ok. 20 zdjęć,
 zdjęcia bez obróbki,
 300 zł.
Oferta obejmuje:
 lot dronem do 35 min, w którym zostanie wykonanych ok. 50 zdjęć,
 zdjęcia bez obróbki,
 500 zł.
Oferta obejmuje:
 lot dronem do 60 min, w którym zostanie wykonanych ok. 100 zdjęć,
 zdjęcia bez obróbki,
 800 zł.
Oferta obejmuje:
 profesjonalną obróbkę zdjęć,
 zdjęcia w formacie JPEG,
 50-200 zł (w zależności od ilości zdjęć).
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