
R O S E N F E L D T  fotograferer ved Gentofte Sponsorsvøm d. 10. juni 2018. 
 
Udfyld slippen nedenfor og sørg for, at svømmeren har den med på dagen.  

Vælg mellem vores 4 fotopakker og husk at krydse af, om I ønsker portrættet i sort/hvid eller farve. 
Gruppebilledet leveres i farve.

Husk at skrive tydelig email og mobilnr., da vi efter fotograferingen sender jer en SMS/email med et link
til jeres barns portrætter, så I selv kan vælge de allerflotteste billeder. Når I har modtaget linket til alle
billederne, kan I bestille ekstra portræt-ark online, og I kan naturligvis også vælge flere billeder:)

Hvis I ikke har tid, vælger vi selvfølgelig det bedste billede for jer og printer jeres forudbestilte ordre, som vi plejer:)

Hvis I selv har valgt portrættet på nettet, kan dette ikke returneres. Hvis vi har valgt portrættet for jer, og I af en eller anden grund ikke 
ønsker at beholde det, bedes I returnere alle portræt-arkene senest 14 dage efter modtagelse. Returfotos sendes/afleveres til: 
R O S E N F E L D T, Grusbakken 2, 2820 Gentofte. Den digitale portrætfil kan ikke returneres, da I ser og godkender billedet inden 
betaling. Linket til den digitale portrætfil bliver sendt til jer ifm. aflevering af alle billederne til Gentofte Svømmeklub.
 

MINI
1 stk.  18x24 cm 
1 stk.  13x18 cm 
2 stk.  9x12 cm 
1 stk.  gruppebillede
1 stk.  lille digitalt portræt
              

Husk at aflevere slippen til fotografen på fotodagen (alle felter SKAL udfyldes). BEHOLD SELV DEN ØVERSTE DEL.

Kun gruppebillede                 kr. 100
Extra gruppebillede               kr. 100

KUNDENR. (udfyldes af fotografen)

GENTOFTE SVØMMEKLUB

R O S E N F E L D T    Grusbakken 2, 2820 Gentofte    tel. 3940 8039    email: rosenfeldt@rosenfeldt.nu    www.rosenfeldt.nu

1 stk.  18x24 cm 
4 stk.  13x18 cm 
2 stk.  9x12 cm
4 stk.  6x9 cm
4 stk.  3,5x4,5 cm 
1 stk.  gruppebillede
1 stk.  lille digitalt portræt
              

STANDARD MICRO

TILMELDING TIL FOTOGRAFERING

VIGTIGT!

Samlet pris kr. 439 Samlet pris kr. 349 Samlet pris kr. 299 

DIGITAL PAKKE

Samlet pris kr. 349 

Man kan printe alle formater 
med denne digitale portrætfil, 
også på lærred:)

 Fornavn ............................................................................................................ Gruppe.......................................... 
 
 Efternavn ............................................................................................................................................................... 
 
 Adresse ................................................................................................................................................................. 
 
 Postnr. ....................  By .................................................................................. Telefon ......................................... 
 
 Mors email .................................................................................. .................... Mors mobil.................................... 
  
 Fars email ..................................................................................... .................. Fars mobil..................................... 

 Jeg giver hermed fotografen lov til at fotografere mit barn. 
 
 Forældrenavn .............................................................. Forældreunderskrift ........................................................... 
  

VIGTIGT!

1 digital portrætfil i høj
   opløsning
1 printet gruppebillede

1 stk.  13x18 cm
2 stk.  9x12 cm
1 stk.  gruppebillede
1 stk.  lille digitalt portræt
              

 
STANDARD kr. 439
MINI kr. 349 
MICRO kr. 299
DIGITAL PAKKE kr. 349

sort/
hvid      farve

BESTILLING AF FOTOPAKKE

SKRIV TYDELIGT HER

Kun billede til annonce i Villabyerne.


