
 

 
 

WSZYSTKO JEST KWESTIĄ
PERSPEKTYWY I  ŚWIATŁA

 
 

indywidualne kobiece
(i nie tylko) 

sesje fotograficzne 
z autorką projektu 

Łodzianki. Atlas Piękna
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GDY ROBISZ PORTRET,  NIE  JESTEŚ JEGO
JEDYNYM AUTOREM.  DRUGA OSOBA

OFIAROWUJE CI  ZDJĘCIE .
 

SEBASTIÃO SALGADO,  SÓL Z IEMI

 
 

kontakt: 
www.agnieszkacytacka.com

agnieszka.cytacka@gmail.com
FB: agnieszkacytacka.photography

IG: agnieszkacytacka.fotografia

 



 
 
 
 

UWAŻNOŚĆ

Portrety powstają podczas spotkania człowieka 
z człowiekiem. Jak wszystko, co dobre, wymagają

zaangażowania, dobrego nastawienia, empatii. Ważne,
żeby takie spotkanie było przyjemne, owocne, dawało

poczucie dobrze spędzonego czasu i satysfakcję 
z efektów. 

 
Ważna jest uważność. Na siedzącą obok osobę. Na to,
co tu i teraz. Czas płynie i jedyne, co nam pozostaje,

to zatrzymanie ulotności chwil. Dzięki emocjom
zapisują się one w naszej pamięci. Dzięki światłu

możemy je mieć na fotografii. 
 

Zależy mi, żeby nasze sesje zapisały się na kartach
pamięci w najlepszy możliwy sposób. By oddawały

potrzebę ducha i ciała do pokazania piękna 
i autentyczności. Zależy mi na szukaniu czegoś

głębszego niż obraz. Zależy mi znalezieniu
odpowiedniej perspektywy.

www.agnieszkacytacka.com



 
 
 
 

CZUŁE OKO

Przez lata zajmowałam się słowami, bo w nich
upatrywałam mądrości i możliwości życia wieloma
życiami. Potem pochłonął mnie teatr, gdzie latami
oswajałam się z żywym obrazem. W międzyczasie

coraz aktywniej zaczęłam poznawać świat na własną
rękę, dokumentując fotograficznie zastany krajobraz.

Świat okazał się absorbujący, wielki, smakowity
 i zachwycający w swej różnorodności. W krajobrazie
coraz częściej dostrzegałam człowieka. Podchodziłam
do niego coraz bliżej, by wreszcie spojrzeć mu w samą

źrenicę. Z tych materii zrodził się portret – tkanie
indywidualnej historii za pomocą emocji i światła.

 
Wierzę w koincydencje, w te drobne zbiegi

okoliczności, które sprawiają, że nasze działania
nabierają znaczeń. Wierzę, że spotykamy konkretnych

ludzi w naszym życiu nie bez przyczyny. Także tutaj
trafiłaś/-eś z jakiegoś powodu i cały szereg małych

zdarzeń doprowadził cię do mnie i do mojego świata
słów i obrazów. A skoro tu jesteś, rozgość się. Kto

wie, może w następną fotograficzną podróż
wyruszymy razem.

 

www.agnieszkacytacka.com



 
 
 

NA PREZENT
DLA KOGOŚ, DLA SIEBIE

VOUCHER

Cenię  sob ie  to ,  co  duchowe,  inte lektua lne ,
zmysłowe i  wizua ln ie  p iękne .  Fotograf ia  jest

jedną z  tych  rzeczy .  Zd jęc ia  sprawia ją
przy jemność  i  pozosta ją  na  długo ,  przywołu jąc

wspomnien ia  i  n ie  wprowadza jąc  poczuc ia
przesytu .

 
Zaczęłam za jmować s ię  fotograf ią  podczas
podróży ,  w które  udawałam s ię  nawet  na

dług ie  tygodnie  jedynie  z  bagażem
podręcznym.  Nie  kupowałam więc  n iczego
mater ia lnego ,  a  przywozi łam ze  sobą cały

moż l iwy świat ,  k tóry  ty lko  udało  mi  s ię  u jąć  
w kadrach .  Nie  wyobrażam sobie  p iękn ie jsze j

pamiątk i .  D latego na  prezent  po lecam to
efemeryczne coś ,  co  t rwa –  fotograf ię .   

 
ZAMÓW VOUCHER

www.agnieszkacytacka .com
 

 

C O Ś ,  C O  T R W A



ZAKUPU I REALIZACJI VOUCHERA NA SESJĘ FOTOGRAFICZNĄ

REGULAMIN

Każdy nabywca przed zakupem vouchera na sesję fotograficzną otrzymuje link do tego
regulaminu. Decyzja o skorzystaniu z usług jest równoznaczna z akceptacją wszystkiego, co ten
regulamin zawiera.
Wystawcą vouchera jest Agnieszka Cytacka, fotografka, autorka sesji fotograficznej.
Chęć zakupu vouchera należy zgłosić mailowo: agnieszka.cytacka@gmail.com.
 Voucher dostępny jest w dwóch wersjach cenowych w zależności od wybranego pakietu: na
sesję podstawową oraz na sesję rozszerzoną.
Po uiszczeniu opłaty nabywca otrzymuje voucher w postaci cyfrowej lub w postaci wydruku
(opcja doręczenia zostaje ustalona indywidualnie).
Termin ważności vouchera zależny jest od wybranego pakietu. Ważność vouchera nie jest
przedłużana. Sesja fotograficzna musi odbyć się w czasie trwania ważności vouchera.
Nabywca przekazuje nieodpłatnie voucher dowolnie wybranej przez siebie osobie lub może z
niego skorzystać osobiście.
Voucher nie może być przedmiotem obrotu, odsprzedaży lub wymiany na gotówkę.
W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie zarówno nabywcy, jak i osobie
obdarowanej nie przysługuje zwrot kosztów.
Voucher uprawnia do wzięcia udziału w sesji fotograficznej według pakietu wybranego przy
zakupie. 
W celu realizacji vouchera osoba obdarowana kontaktuje się z fotografką mailowo lub
telefonicznie w celu ustalenia daty, miejsca, charakteru oraz pozostałych szczegółów sesji.
Wyboru zdjęć dokonuje osoba fotografowana za pomocą selektywnej galerii on-line, do której
link zostanie przesłany jej przez autorkę sesji.
Wybór zdjęć musi zostać dokonany przez osobę fotografowaną w ciągu 14 dni od dnia
przesłania jej linku. Po upływie tego terminu selekcji kadrów dokona autorka sesji.
Nabywca i osoba obdarowana mogą skorzystać z dodatkowych usług za dodatkową opłatą
ustaloną z wystawcą. Zmiana lub poszerzenie zakresu usługi odbywa się za zgodą i w
porozumieniu z fotografką.
Gotowe fotografie zostaną przesłane osobie fotografowanej (nie nabywcy) na wskazany przez
nią adres mailowy w ciągu 30 dni od daty selekcji.
Osoba obdarowana może - lub nie - wyrazić zgodę na publikację zdjęć przez autorkę fotografii w
celu prezentacji jej portfolio. O decyzji należy poinformować przed sesją oraz wraz z wyborem
zdjęć.
Autorka fotografii nie zezwala na edycję i ingerencję w oryginalną postać zdjęć. 
Osoba obdarowana/fotografowana, wykorzystując wykonane przez autorkę fotografii zdjęcia na
stronach internetowych, portalach społecznościowych, forach itp., zobowiązuje się do wskazania
ich autorki poprzez podpisanie każdej opublikowanej fotografii zwrotem „fot. Agnieszka
Cytacka”, a w przypadku publikacji na facebooku oraz instagramie do oznaczenie fanpage'a
"agnieszka cytacka fotografia" (@agnieszka cytacka fotografia) na zdjęciu i w opisie.
Fotografka przekazuje osobie obdarowanej/fotografowanej (nie nabywcy) wykonane zdjęcia na
zasadzie licencji (dozwolony użytek osobisty), bez autorskiego prawa majątkowego do
wykonanych fotografii, bez możliwości odsprzedaży zdjęć, bez możliwości udostępniania ich do
celów komercyjnych komukolwiek. Wykorzystanie zdjęć przez osobę
obdarowaną/fotografowaną w inny sposób, niż do użytku osobistego, wymaga każdorazowej,
pisemnej zgody autorki fotografii.
Wszelkie niezawarte w niniejszym regulaminie sprawy dotyczące sesji należy omówić
bezpośrednio z fotografką.
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https://www.facebook.com/NoxPictures/


SESJA PODSTAWOWA

| sesja do 1 godziny |
| studio, plener lub Twoja

przestrzeń na terenie Łodzi |
| sesja dla jednej osoby |

| 5 fotografii w wersji cyfrowej
(2048 px) - do indywidualnego

wyboru |
| dodatkowe ujęcie +60 zł |

| voucher ważny przez 4 miesiące
od momentu zakupu |

 
 

CENNIK VOUCHERÓW

SESJA ROZSZERZONA

| sesja do 2 godzin |
| studio, plener lub Twoja

przestrzeń na terenie Łodzi |
| sesja dla 1-3 osób |

| 10 fotografii w wersji cyfrowej
(2048 px) - do indywidualnego

wyboru |
| dodatkowe ujęcie +50 zł |

| voucher ważny przez 6 miesiący
od momentu zakupu |

 

500 zł 900 zł

***
| indywidualna galeria na stronie www.agnieszkacytacka.com na czas określony - w prezencie |

| sesje poza Łodzią na specjalne zamówienie |
| odbitki i albumy na specjalne zamówienie |

| makijaż i stylizacje we własnym zakresie osoby fotografowanej |
| cennik ważny: 01.01-31.03.2022 |


