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Fotografia szkolna 

Cennik na rok szkolny 2015/2016: 

 

 

Album pamiątkowy ukończenia szkoły podstawowej 23 x 51 cm 22 zł 

Możliwość wykonania albumu ze zdjęciem grupowym 

z podłożonym tłem 
 25 zł 

 

Zdjęcie grupowe z budynkiem szkoły i opisem w 

ramce tekturowej 
23 x 28 cm 14 zł 

Możliwość wykonania zdjęcia grupowego z 

podłożonym tłem 
 16 zł 
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Zdjęcie towarzyskie w ramce tekturowej 18 x 23 cm 14 zł 

 

Duże zdjęcie w formie plakatu, olistwowane 30 x 45 cm 27 zł 

 

Zestaw zdjęć: format do legitymacji, karty rowerowej, 

zdjęcie czarno białe i inne formaty okazjonalne 
 13 zł 

Możliwość wykonania zdjęć paszportowych i do 

dowodu osobistego 4 szt. 
 18 zł 
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Zestaw zdjęć: znaczki pocztowe, seria: metropolie 

świata 
10 x 15 cm 8 zł 

 

NOWOŚĆ!!! 

 

Portret drukowany na płótnie w złotej ramce 

plastikowej 

25 x 32 cm 41 zł 

 

Zdjęcie w ramce plastikowej ujęcie dowolne 20 x 26 cm 30 zł 
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NOWOŚĆ!!! 

 

Zdjęcie z efektem passe-partout w ramce plastikowej 

20 x 26 cm 30 zł 

 

Kalendarz 

Uwaga!!! Kalendarium aktualne minimum                

12 miesięcy od momentu dostarczenia 

 30 zł 

 

NOWOŚĆ!!! 

 

Portret w srebrnej ramce plastikowej 

23 x 30 cm 34 zł 
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Portret z nałożoną cyfrowo togą w ramce plastikowej 

 

(napis dostosowany do klasy np. Pamiątka z I klasy) 

20 x 26 cm 32 zł 

 

Portret w brązowej ramce plastikowej 24 x 31 cm 34 zł 

 

Zdjęcie w pojemniku na przybory szkolne 8 x 11 cm 20 zł 
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Zdjęcie w podkładce pod myszkę 23 x 23 cm 22 zł 

 

Zdjęcie w ramce z magnesem 8,5 x 11 cm 17 zł 

 

Zdjęcie w sepii w ramce tekturowej 17 x 24 cm 21 zł 
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Portret drukowany na płótnie naciągnięty na ramę 

(blejtram) 
26,5 x 33 cm 44 zł 

lub Portret drukowany na płótnie 31 x 37 cm 34 zł 

 

 


