Barnehagefoto - Bestillingsark
Barnehage: _________________________ Fotodag: ________________
Kryss av for ønskede bilder og returner ark til barnehagen snarest. Bildene blir levert til barnehagen
med ferdig utfylt giro. ALLE FELT MÅ FYLLES UT. Giro utsendes på foresatt og bestillingen må
signeres av foresatt for gjennomføring. Mangler underskrift eller skjema er ufullstendig utfylt vil
det ikke bli tatt portrett av barnet.
Ved kun søskenfoto fylles det ut 1 ark med begge navn og ønsket pakke. Noter KUN SØSKEN øverst
på arket. Ved søsken og portretter fylles det ut 1 ark pr barn og noteres +SØSKEN øverst på arket.
Noter ønsket søskenpakke kun på ene barnets ark.

PAKKE A 						
Kr 450,-

Antall pk: _____

PORTRETTPAKKE/SØSKENPAKKE A

Kr 390,-

Antall pk: _____

PAKKE B

Kr 450,-

Antall pk: _____

PORTRETTPAKKE/SØSKENPAKKE B

Kr 390,-

Antall pk: _____

KUN GRUPPEBILDE

Kr 220,-

Antall pk: _____

MINIPAKKEN

Kr 350,-

Antall pk: _____

1 stk 20x30, 1stk 13x18 og 3 stk 10x12 farge portrett
1 stk 13x18 og 1 stk 10x12 s/h portrett
1 stk 20x30 gruppebilde med tekst
-samme innhold som pakke A uten gruppebilde
1 stk 20x30 og 4 stk 13x18 farge
1 stk 20x30 gruppebilde med tekst

-samme innhold som pakke B uten gruppebilde

1 stk 20x30 portrett farge og 1 stk 20x30 gruppebilde med tekst

Kjøp av høyoppløselig
fil (fri bruk) 800,-

Kjøp av lavoppløselig
fil (webbruk) 50,-

Ønsker dere at Studio G fjerner temporære ting som buser, sår og matrester?
Ønsker dere at vi tar bilder uten ytterklær ved utefoto? (værforhold)

JA
JA

NEI
NEI

BARNETS NAVN:________________________________AVDELING:________________
Foresattes navn:________________________________Underskrift:___________________
Gjenta navn med blokkbokstaver:________________________________________________
Mobilnummer:___________________Mailadresse:_________________________________
Adresse:______________________________________________________________________
Postnummer:____________Sted:_________________________________________________
RETURNERES I BARNEHAGEN FERDIG UTFYLT FØR FOTODAG. Leveringstid 3-4 uker.
Vi takker for tilliten og vi lover å gjøre vårt beste.

HEIMDAL / ORKANGER / STJØRDAL
72 84 97 00
heimdal@studiog.no

KONGSVINGER
62 81 59 66
kongsvinger@studiog.no

