
 

NADAL 2019 



QUAN:  

Dissabte 9 i 16 de novembre al matí. 

ON: 

La Bicicleta Vermella 
Volta, 54 2-3  
08224 Terrassa  
Tel. 687549700 

PER A QUI: 

Nens i nenes a partir dels 6-7 mesos  
(cal que s’aguantin asseguts). 
No es realitzaran sessions a nadons que no s’aguantin  
asseguts per ells mateixos.  

         



PAQUETS ON TU TRIES LES FOTOS: 

PAQUETS ON LA FOTÒGRAFA TRIA LES 
FOTOS: 

NADAL 1 NADAL 2

5 arxius digitals* 
+ 1 postal digital

10 arxius digitals* 
+ 1 postal digital

60 € 100 €

+ 10 postals en paper 

90 €

+ 10 postals en paper 

130 €

*Arxius en alta resolució per fer còpies fins a 20x20 
cm. Per altres combinacions de materials, consulteu. 
La postal digital té resolució web, no apte per 
imprimir. 

*Arxius en alta resolució per fer còpies fins a 20x20 
cm. Per altres combinacions de materials, consulteu. 
La postal digital té resolució web, no apte per 
imprimir. 

NADAL 3 NADAL 4

5 arxius digitals* 
+ 1 postal digital

10 arxius digitals* 
+ 1 postal digital

50 € 90 €

*Els arxius s’enviaran al vostre correu en un termini 
de 48 h. Postal digital en resolució web, no apte per 
imprimir. La selecció dels arxius la realitza la 
fotògrafa. Arxius en alta resolució per fer còpies fins 
a 20x20 cm. Paquet no compatible amb material 
imprès. En cas de  voler material imprès, el preu 
serà el de Nadal 1.

*Els arxius s’enviaran al vostre correu en un termini 
de 48 h. Postal digital en resolució web, no apte per 
imprimir. La selecció dels arxius la realitza la 
fotògrafa. Arxius en alta resolució per fer còpies fins 
a 20x20 cm. Paquet no compatible amb material 
imprès. En cas de  voler material imprès, el preu 
serà el de Nadal 2.



· QUANT ALS NENS, VESTUARI, ETC. · 
COM VESTIR ELS NENS i LES NENES: 

Aquest any l’escenari es basa en fusta, crus i vermells per reflectir l’esperit nadalenc. Perquè el resultat de les vostres fotos sigui satisfactori i quedin 
ben boniques, us recomano tons blaus, verds, grisos, terra i vermells. EVITEU: blanc, rosa, brillantors, estampats tipus Frozen o similar. La sessió es 
farà sense sabates.  
MOLT IMPORTANT: Els nens han de venir vestits de casa. Aquestes sessions són ràpides i no podem perdre temps amb vestuari. Tampoc es permet 
canvi de vestuari durant la sessió. Si ho desitgeu, podeu portar barret de Pare Noel.  

IMPORTANT: 

Els nens són imprevisibles i ens podem trobar que a casa siguin molt oberts i riallers, però que davant d’estranys i en un lloc que no coneixen, es 
tanquin i no vulguin que els facin fotos. Si ens trobem en aquesta situació, farem el possible, en el temps que dura la sessió, per aconseguir almenys 
una fotografia, però si el petit o la petita no està d’humor, no el pressionarem ni l’obligarem, i es donarà la sessió per acabada, entregant el material 
que s’hagi pogut aconseguir sense cap variació en el preu.  
No es faran fotos a nadons que no s’aguantin asseguts. Si voleu contractar una sessió per nadons de menys de 6 mesos, es farà de dilluns a 
divendres al matí i amb tarifa habitual. S’entén que a l’hora de reservar la sessió accepteu tots els termes que comporta. 



· QUANT A TARIFES I CONDICIONS · 

OPCIÓ TU TRIES: 

Disposareu d’una galeria privada on podreu veure el resultat de la vostra sessió. Caldrà que escolliu els arxius contractats i envieu la selecció per e-
mail a la fotògrafa. Un cop rebuda la selecció us enviarem els arxius escollits al vostre correu, en un termini de 48 h, en alta resolució perquè pugueu 
fer còpies fins a 20x20 cm. 

OPCIÓ LA FOTÒGRAFA TRIA: 

En un termini de 48 h, rebreu els arxius contractats al vostre correu. Serà la fotògrafa qui esculli els millors arxius i d’aquesta manera no perdreu 
temps a visionar galeries, escollir i enviar selecció. Cal tenir en compte que amb aquesta opció serà la fotògrafa qui triï les vostres fotografies amb el 
seu millor criteri i la resta d’imatges s’eliminaran. Aquesta opció és només per a producte digital. En cas d’haver-hi producte imprès s’escollirà un 
paquet de l’opció “Tu tries les fotos”, ja que caldrà que escolliu de la vostra galeria privada.  

A TENIR EN COMPTE: 

Les sessions són per a un màxim de 3 nens/es. En cas de voler realitzar la sessió amb cosins o amics es comptarà un paquet per família i gaudireu 
d’un 5% de descompte en el preu total.  
El decorat està preparat a la mida dels nens i no es podran realitzar fotografies amb els pares.  
En cas de voler postals impreses, àlbums, còpies en paper, etc. consulteu el catàleg de productes per poder realitzar un paquet a mida.  

RESERVA I PAGAMENT: 

Abans de realitzar cap reserva, cal que us poseu en contacte amb mi per correu a eva@labicicletavermella.cat per poder acordar una hora. Un cop 
apuntats a l’agenda, haureu de fer una reserva de 20 € al compte de LBV ES66 0081 0016 1000 0182 0292 o bé per Bizum al telèfon 687549700. 
Caldrà rebre l’ingrés en un màxim de 3 dies després d’acordar la data. En cas contrari, la vostra hora quedarà alliberada per a un altre client.  

La resta de l’import del paquet contractat es farà efectiu el mateix dia de la sessió (pagament en efectiu o Bizum, no disposem de pagament per 
targeta de crèdit). S’entén que la reserva estableix un dia i hora per a vosaltres, així com respectar el preu acordat, per tant, en cas d’anul·lació o de 
no presentació no es retornarà aquest import.  

Preus amb IVA inclòs. Per a altres productes, consulteu. Places limitades. 
La Bicicleta Vermella es reserva el dret de modificació o anul·lació d’aquesta informació en cas de veure-ho necessari. 


