
               

telefon: +48 508 518 207
e-mail:  fotoruminski@gmail.com
WWW:  https://fotoruminski.pl
Fanpage:  https://www.facebook.com/fotoruminskiPL/
INSTAGRAM:  https://www.instagram.com/kamil_ruminski/

Jeśli jeszcze nie oglądaliście moich zdjęć, to kliknijcie w link powyżej.
To zdjęcia są moją najmocniejszą stroną ;)  Zapraszam na spotkanie, gdzie 
porozmawiamy o Waszej uroczystości. 

Najnowsze zdjęcia z obecnego sezonu ślubnego, znajdziecie na moim 
Facebook Fanpage oraz na Instagramie.

OFERTA ŚLUBNA
Kamil Rumiński



PAKIET I idealny na standardowy dzień ślubu

Cena: 3800zł

PAKIET II właściwy na bardzo długi dzień ślubu lub bardzo duże wesele

・ Wasze przygotowania
・ Błogosławieństwo
・ Ceremonia w Kościele/Cerkwi lub USC oraz życzenia
・ Zabawa weselna do końca oczepin lub tortu(max. do godz. 01:00)
・ Krótka sesja w dniu ślubu

Otrzymujecie:

Fotografuję:

・ 500-750 zdjęć po autorskiej obróbce, nagrane na płyty
・ 100 odbitek 15x23cm na wysokiej jakości papierze fotograficznym
・ nowoczesny pendrive ze zdjęciami oraz internetową galerię zdjęć
・ kilkadziesiąt zdjęć w ciągu kilku dni po ślubie
・ GWARANCJA najwyższej jakości - szczegóły na kolejnych stronach

・ Wasze przygotowania
・ Błogosławieństwo
・ Ceremonia w Kościele/Cerkwi lub USC oraz życzenia
・ Zabawa weselna do końca oczepin lub tortu(max. do godz. 01:00)
・ Krótka sesja w dniu ślubu

Otrzymujecie:

Fotografuję:

REPORTAŻ Z DNIA ŚLUBU
Reportaż z dnia ślubu, to zdjęcia wykonywane od przygotowań Młodej Pary, aż do oczepin lub 
tortu weselnego. Zdjęcia z uroczystości ślubnej są bardzo ważną pamiątką, a w zależności od 
wielkości i różnorodności samej uroczystości ślubnej, proponuję dwa pakiety ślubne. 

Pakiety różnią się wyłącznie ilością oddawanych zdjęć oraz odbitek. W większości przypadków 
500-750zdjęć jest ilością wystarczającą, dzięki której uwiecznię cały jej przebieg oraz wszystkich 
Waszych gości. Dla uroczystości o bardzo róźnorodnym lub długim charaterze właściwszy może 
okazać się pakiet z większą ilością zdjęć. Zapraszam do rozmowy na temat Waszej uroczystości.

Cena: 3400zł

・ minimum 750 zdjęć po autorskiej obróbce, nagrane na płyty
・ 150 odbitek 15x23cm na wysokiej jakości papierze fotograficznym
・ nowoczesny pendrive ze zdjęciami oraz internetową galerię zdjęć
・ kilkadziesiąt zdjęć w ciągu kilku dni po ślubie
・ GWARANCJA najwyższej jakości - szczegóły na kolejnych stronach



SESJA PLENEROWA INNEGO DNIA
Plener ślubny innego dnia, daje nam możliwość na wykonanie ponadczasowej pamiątki z 
Waszej uroczystości ślubnej. Zdjęcia plenerowe cieszą się największą popularnością Par 
Młodych i często towarzyszą im w życiu codziennym, w formie fotoksiążek, odbitek, w 
mediach społecznościowych, a szczególnie jako fotoobrazy i dekoracje mieszkań.

Plener innego dnia daje duże możliwości, ponieważ wybieramy czas i miejsce sesji 
zdjęciowej. Plenery w moim wykonaniu trwają od 1-3 godzin, czyli zaliczają się do 
szybkich. Efektem pleneru jest 70-120 zdjęć. Zobaczcie przykłady sesji plenerowych oraz 
reportaży ślubnych na moim blogu: h�ps://fotoruminski.pl/blog-slubny/ 

Cena dla par, które decydują się na fotografowanie dnia ślubu to 600zł

・ minimum 750 zdjęć po autorskiej obróbce, nagrane na płyty
・ 150 odbitek 15x23cm na wysokiej jakości papierze fotograficznym
・ nowoczesny pendrive ze zdjęciami oraz internetową galerię zdjęć
・ kilkadziesiąt zdjęć w ciągu kilku dni po ślubie
・ GWARANCJA najwyższej jakości - szczegóły na kolejnych stronach



Co mnie wyróżnia, spośród 
budżetowych fotografów

specjalizacja
To moje ulubione określenie :) Kryje się za tym prosty fakt, że 
zajmuje się wyłącznie fotografią ślubną.  Dzięki temu, do obróbki, 
fotografowania czy innowacji - zawsze podchodzę z pełnym 
zapasem energii i motywacji. Ciągle pracuje nad tym, by moja 
praca przynosiła najlepsze rezultaty, oddając Wam świetne zdjęcia.

emocje i naturalność
Najważniejszym celem jest oczywiście kompleksowe 
zarejestrowanie przebiegu całego dnia ślubu. Jednak kładę duży 
nacisk na naturalność, a w szczególności “chwytanie” pozytywnych 
emocji, towarzyszących Wam i gościom weselnym. Do tego celu, 
posługuje się odpowiednim sprzętem i sposobem fotografowania.

doświadczenie
Wedle mojej definicji, doświadczenie to nie tylko czas, który 
zajmujemy się danym zajęciem, ale cały ogół testów, pomysłów, 
innowacji i myślenia, który poświęcamy na to by być w czymś coraz 
lepszym. Choć moje doświadczenie jest kilkuletnie, to większą rolę 
uznaje dla wszelkich innowacji, które wiele mnie nauczyły.

wiedza
Nie tyle chodzi mi o sam stan posiadania wiedzy. Kładę duży nacisk 
na ciągłe kształcenie i sprawdzanie aktualności swojej wiedzy w 
zderzeniu z obecnymi trendami i potrzebami Par Młodych. Świat 
się zmienia, nasze potrzeby się zmieniają, a co najważniejsze, 
zmienia się technologia, której ciągle powinniśmy się uczyć.

innowacje
To kolejne z moich ulubionych określeń. Dzięki innowacjom, ciągle 
kręci mnie to co robię i ciągle sprawia mi to ogromną frajdę. 
Innowacje powodują, że nie stoję w miejscu i ciągle musze siebie i 
swoją pracę - zmieniać na lepsze. Dzięki innowacjom, ciągle tworze 
zdjęcia, które wyróżniają się pośród innych.

sprzęt
To kluczowy element całej układanki. Wiele jest głosów, że to  
fotograf robi zdjęcia, a nie sprzęt - zgadzam się. Ale jeszcze bardziej 
zgadzam się z tym, że w reportażu ślubnym, potrzebny jest sprzęt z 
najwyższej półki. Niejednokrotnie w dniu ślubu, mam do czynienia 
z trudnymi warunkami, a wtedy sprzęt ma istotne znaczenie.

przygotowanie
Choć chciałbym, to nie jestem człowiekiem spontanicznym. Jednak 
w tej branży jest to akurat - ogromny atut. Do dnia ślubu i wesela, 
przygotowuje się w sposób kompleksowy i bardzo staranny. 
Zbieram od Was wiele informacji, które pozwolą mi wykonać 
świetne zdjęcia, ale i odnaleźć się w Waszej rodzinie.

współpraca
Każda Para, to nowa historia. Kładę duży nacisk na naszą relację, by 
była przynajmniej koleżeńska. Po co? Po to, byście dobrze czuli się 
w moim towarzystwie i w dniu ślubu, czuli się wzmocnieni moją 
energią. Natomiast w czasie sesji plenerowej, dobra relacja 
pozwala na uruchomienie rezerw emocji i uczuć ;)

miejsca i warunki
Słów kilka do sesji plenerowej. Dysponuje bazą kilkudziesięciu 
miejsc na sesje plenerowe, które dobierzemy do Waszych 
preferencji. No i oczywiście kładę nacisk na to, byśmy sesję 
plenerową wykonali w odpowiednich warunkach pogodowych, tak 
by z tej sesji wydobyć maksymalną dawkę atrakcyjności.

pasja
Kolejne z moich ulubionych określeń :) Pasja jest chyba, 
najważniejszym elementem każdego szanującego się fotografa 
ślubnego. Pasja jest kołem zamachowym, do każdej innej 
czynności. To dzięki pasji, mam ciągły przypływ energii do 
tworzenia coraz lepszych reportaży ślubnych i sesji plenerowych.

jakość
Moją naczelną zasadą jest właśnie jakość. Szczególnie ta, dotycząca 
samych zdjęć. Mają być przynajmniej świetne technicznie i 
wyróżniać się tym czymś. Jakość stosuje także do innych 
elementów mojej pracy tj. obsługa, obróbka czy sposób prezentacji 
Jakość daje pewność, że otrzymacie usługę na wysokim poziomie.

szybkość obróbki
Bardzo duży nacisk kładę na szybką obróbkę zdjęć. Oddaje zdjęcia 
ślubne w dwóch etapach. Pierwsze kilkadziesiąt zdjęć dostajecie w 
ciągu kilku dni, a resztę w ciągu kilku miesięcy. Dzięki temu 
cieszycie się zdjęciami zaraz po ślubie i możecie również z nich 
korzystać w mediach społecznościowych.

backup plików
Ten punkt powinien być chyba najważniejszy. Całość sukcesu, 
przeważnie zależy od najmniejszych elementów. Tak jak w aparacie 
najważniejsza jest karta pamięci, tak z dnia ślubu najważniejsze są 
pliki zdjęć. Dlatego, kopiuje je w 3 niezależne i rozlokowane 
miejsca, by nikt i nic nie mogło ich zniszczyć i przechwycić.

backup sprzętu
To kolejny niesamowicie ważny punkt. Jednoczesny zapis na dwie 
karty pamięci to raz, dwa to czekający w zapasie kolejny aparat, 
który może być użyty w przypadku awarii. Wszystko jest dobrze, do 
momentu sytuacji wyjątkowej. Dzień ślubu jest NIEPOWTARZALNY, 
dlatego nie ma tam miejsca, na półśrodki i cięcie kosztów.

obróbka
To moja wielka chluba. Moja obróbka jest oparta na wieloletnim 
doświadczeniu. Obrabiam zdjęcia w taki sposób, by były 
zachwycające i ponadczasowe. A co najważniejsze, posługuje się 
wypracowanym stylem, który powoduje, że wszystkie zdjęcia mają 
wspólny składnik, dzięki któremu ogląda się je z przyjemnością.

prawo i podatki
To ważny punkt, szczególnie w ujęciu obecnej sytuacji politycznej. 
Krótko mówiąc, macie pewność że, prowadzę działalność 
gospodarczą, która jest opodatkowana i rejestrowana na terenie 
Polski. W przypadku kontroli US lub instytucji administracyjnych, 
nie będziecie mieli z tego tytułu żadnym nieprzyjemności.

kompleksowość
Nawiązując ze mną współpracę, macie pewność że obsłużę Waszą 
uroczystość od A do Z, a efektem tego będzie komplet składający 
się z kilkuset zdjęć nagranych na płyty i pendrive oraz kilkadziesiąt 
odbitek na wysokiej jakości papierze fotograficznym. Dodatkowo 
wykonuję galerię zdjęć, którą możecie udostępniać znajomym.

plener
To te zdjęcia, są najczęściej używane przez Pary Młode. Wieszają je 
na ścianach, robią wydruki, podziękowania dla rodziców i dziadków 
itp. Wszystko dzięki temu, że zdjęcia robimy w pięknych miejscach, 
w  odpowiednim czasie i jesteście wtedy wyluzowani oraz 
ustawiani przede mnie w naturalny sposób.

To Coś
Moje zdjęcia mają TO COŚ. Sam nie wiem, jak to nazwać, ale często 
słyszę to określenie. Sądzę że jest to mieszanka mojej osoby, 
mojego stylu pracy i obróbki oraz par dla których mam 
przyjemność pracować. Jest to niepowtarzalny element, który 
uwidacznia się na moich zdjęciach.

cena
No cóż, jakość....
Choć ceny moich usług są zdecydowanie wyższe, od budżetowych 
fotografów, to są zdecydowanie niższe od cen popularnych 
fotografów będących na fali. Swoje ceny nazywam - przyzwoitymi, 
mając na uwadze to, że zdjęcia pozostaną najważniejszą pamiątką.



W życiu zawodowym jestem fotografem ślubnym i tylko ślubnym. Wychodzę z założenia, że chcąc robić coś dobrze, trzeba 
się temu poświęcić w pełni. Do każdego ślubu podchodzę indywidualnie, tak by każda para otrzymała zdjęcia, na których 
najbardziej im zależy.

Więcej nie napiszę… sądzę, że to zdjęcia ślubne, które samodzielnie wykonuję, powinny opowiadać za mnie. To one są 
efektem mojej pracy, doświadczenia, umiejętności i zamiłowania do tego co robię.

W życiu prywatnym jestem człowiekiem otwartym i uśmiechniętym. Uwielbiam poznawać nowych ludzi, a w szczególności 
uwieczniać relacje pomiędzy nimi. Fotografowanie to nie tylko mój sposób na życie. Będąc na swoim ślubie, po drugiej 
stronie aparatu, zrozumiałem istotę tej najważniejszej pamiątki, jaką są zdjęcia ślubne. Dziś to świadomość i radość z 
towarzyszenia parze, w tak ważnym dla narzeczonych dniu, jest dla mnie bardzo motywujących elementem mojego życia.



Najczęstsze pytania

Na jakim sprzęcie pracujesz?
Przede wszystkim pracuję na profesjonalnych aparatach marki Canon i Sony, 
obiektywach Sigma, Canon oraz Sony ze światłem nawet f1.4 Takie rozwiązanie pozwala 
na rejestrowanie każdego momentu uroczystości ślubnej w genialnej jakości oraz 
warunkach, które są nieosiągalne dla innego sprzętu. Zobaczcie zdjęcia w por�olio:
h�ps://fotoruminski.pl/por�olio/

Co możesz powiedzieć o sobie?
Na poprzedniej stronie, znajdziecie sekcję z kilkoma konkretnymi zdaniami, o mojej 
osobie. Natomiast nie wspomniałem o jednej jeszcze kwestii... w dniu Waszego ślubu 
staram się być wszędzie, ale jednocześnie nie zwracać na siebie uwagi. Schludny i 
niewyróżniający się ubiór to podstawa mojej pracy.

Ile Czekamy na ZDJĘCIA?
Oddaje zdjęcia w dwóch etapach. Pierwsze kilkadziesiąt zdjęć otrzymacie już po kilku 
dniach. Spotkajmy się przy kawie, a opowiem Wam dokładnie, jak wygląda proces 
przekazania zdjęć.

Jak obrabiasz zdjęcia?
Przede wszystkim nowoczesność i naturalność. Idę z duchem czasu i ciągle ulepszam 
swój sprzęt oraz warsztat pracy. Wszystko po to, by zdjęcia były na najwyższym poziomie 
jakościowym. Jednocześnie przykładam dużą uwagę do naturalności. Tak by zdjęcia stały 
się ponadczasowe oraz tworzyły spójną całość. Zobaczcie więcej na blogu:
h�ps://fotoruminski.pl/blog-slubny/

Jak wyglądają kwestie formalne?
Na spotkaniu podpisujemy umowę, dzięki której macie pewność, że wykonam dla Was 
przepiękne zdjęcia i co najważniejsze - zrobię to osobiście.
Dalej, na dwa tygodnie przed uroczystością, odpowiadacie na kilkanaście pytań. 
Odpowiedzi na nie, będą mi bardzo pomocne w odnalezieniu się wśród Waszej rodziny i 
w dniu ślubu.

Jeszcze z kwes�i formalnych... posiadam uprawnienia do fotografowania w świątyniach 
katolickich, które niekiedy są wymagane przez księży.
Nie musicie martwić się o kwes�e podatkowe, ponieważ prowadzę działalność 
gospodarczą zarejestrowaną w Polsce.

Mieszkamy za granicą, co teraz?
Mamy Skype, pocztę elektroniczną i inne wynalazki. Porozumiemy się przy pomocy tych 
narzędzi, ustalimy szczegóły i podpiszemy potrzebne dokumenty. Oczywiście nalegam, by 
w miarę możliwości spotkać się i wypić wspólną kawę.

A jak zepsuje Ci się aparat?
To mam drugi. Dobry fotograf to taki, który wyprzedza możliwe scenariusze. Zawsze 
przygotowuje się do dnia ślubu w sposób skrupulatny i tworzę systemy zabezpieczeń, na 
różne scenariusze. W dobie globalnej rozpoznawalności, nie można pozwolić sobie na 
niedociągnięcia itp. Przy okazji, zapoznajcie się z opiniami moich par ślubnych: 
h�ps://www.facebook.com/fotoruminskiPL/reviews/


