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Sesja sensualna      cena 2800 zł  

W cenie sesji  
 18 zdjęć sylwetki i portrety  
 4 zdjęcia detali sylwetki 
 Finalne zdjęcia poddane obróbce autorskiej 
 Dodatkowe zdjęcie z sesji 80 zł + wydruk 
 Zdjęcia w wersji elektronicznej udostępniane w osobistej galerii 
 Finalne zdjęcia wydrukowane w formacie 20x30 lub 20 x 20 cm  

 Styl zdjęć: Artystyczne , cień i światło  
 Miejsce sesji wybiera klient, może to być wynajęty apartament lub miejsce 

plenerowe 

 
Dodatkowe koszty :  
Dodatkowymi kosztami jakie klient ponosi to koszty logistyczne, czyli dojazd , zakwaterowanie. 

Koszty logistyczne ustalane, są z klientem  indywidualnie. 

Sesja może być wykonana na terenie całej Polski w wynajętym apartamencie przez 
klienta lub miejscu plenerowym. Można też połączyć miejsca wykonania zdjęć 
apartament + plener.  Czas trwania takiej sesji to  około 6-12h .  Na sesję zabieram 
zestaw lamp do aranżacji oświetlenia.  Wykorzystuje również światło zastane oraz 
zalety otoczenia. .  Na sesji wykonywane są zdjęcia całej sylwetki oraz detale. 
 
 

Sesja wykonywana na terenie Polski, w dowolnym miejscu, apartamencie lub plenerze  

1-2 osoby 



 

  

Sesja wykonywana mojej pracowni fotograficznej ( Studio ) 

Sesję wykonuję w mojej pracowni na tłach jednolitych lub malarskich, jest możliwość 
zaaranżowania pracowni  pod sesję.  Czas trwania sesji to zazwyczaj około 5h. W pracowni 
mogę pracować wodą imitując mokrą skórę  lub inne efekty jak padające światło z okna o 
wschodzie słońca lub poświaty wpadającej przez otwarte drzwi.  Na sesji wykonywane są 
zdjęcia całej sylwetki oraz detale. 
 

Sesja sensualna      cena 1400 zł  

W cenie sesji  
 8 zdjęć sylwetki i portrety 
 4 zdjęcia detali sylwetki  
 Finalne zdjęcia poddane obróbce autorskiej 
 Dodatkowe zdjęcie z sesji 80 zł + wydruk 
 Zdjęcia w wersji elektronicznej udostępniane w osobistej galerii 
 6 wydrukowanych zdjęć w formacie 20x30 lub  

 Styl zdjęć: Artystyczne , cień i światło  
 Miejsce sesji pracowania fotograficzna ( Studio )  
 

 

1-2 osoby 



 

 

Sesja sensualna detale     cena 700 zł  

W cenie sesji  
 2 zdjęcia portretowe 
 4 zdjęcia detali sylwetki 
 Finalne zdjęcia poddane obróbce autorskiej 
 Dodatkowe zdjęcie 80 zł + wydruk 
 Zdjęcia w wersji elektronicznej  
 6 wydrukowanych zdjęć w formacie 20x30 lub 20x20  

 Styl zdjęć: Artystyczne , cień i światło  
 Miejsce sesji pracowania fotograficzna ( Studio )  
 

 

Sesja wykonywana mojej pracowni fotograficznej ( Studio ) Sesję wykonuję w mojej pracowni w otoczeniu czerni z ostrym kontrastowym światłem.  
Czas trwania sesji to zazwyczaj około 3h. W pracowni mogę pracować wodą imitując mokrą 
skórę  lub inne efekty wydobywające szczegóły . Na sesji wykonywane są zdjęcia całej 
sylwetki oraz detale. 
 

1-2 osoby 



1-2 osoby 

Sesja portret     cena 400 zł  

W cenie sesji  
 3 zdjęcia portretowe  
 Finalne zdjęcia poddane obróbce autorskiej 
 Dodatkowe zdjęcie 150 zł + wydruk 
 Zdjęcia w wersji elektronicznej  
 Finalne zdjęcia wydrukowane format 20x30 lub 20x20 cm  

 Styl zdjęć: Artystyczne , cień i światło  
 Miejsce sesji pracowania fotograficzna ( Studio )  
 

 

Sesja wykonywana jest w mojej pracowni  na tłach jednolitych lub 
malarskich. Czas trwania sesji to zazwyczaj około 1 h.  Podczas 
sesji mogą zostać wykonane zdjęcia portretowe w stylu Glamour  
lub portrety klasyczne lub sensualne. 

 

Tel. +48 607 398 607 

dariuszbajak@gmail.com 

Jeżeli mają Państwo pomysł na sesje z przyjemnością wycenię 


