Tack för att ni valt Idrottsfoto för fotografering av er förening!
Här följer lite information kring fotograferingen, ta er tid att läsa igenom för smidig hantering.
Idrottsfoto levererar beställningsblanketter till föreningen som varje lagledare delar eller mailar ut till
samtliga deltagare i god tid före fotografering. En beställningsblankett bifogas även digitalt, där
beställaren fyller i uppgifter och sedan skriver ut blanketten.
Respektive spelare/målsman fyller i samtliga fält i den övre delen av blanketten och kryssar för de
alternativ som ska beställas i det vita fältet i mitten. Nedersta fältet är för de spelare som önskar
beställa egna samlarbilder.
Spelaren/målsman lämnar tillbaka den ifyllda beställningsblanketten till lagledaren i god tid före
fotograferingen eller senast inför fotograferingstillfället. Samtliga beställningsblanketter ska lämnas in
vid fotograferingen, oavsett om man önskar beställa bilder eller inte. Är inte beställningsblanketten
inlämnad levereras ingen digital bild.
Att tänka på!
Glöm inte att kryssa i önskat alternativ.
Glöm inte att skriva under blanketten.
Glöm inte fullständigt personnummer, tio siffror, på beställare(person över 18 år).
Personnummer och adress gäller för beställaren, vid separata boenden och gemensam vårdnad.
Det går alltså inte att beställa bilder för leverans till annan adress än till beställarens hemadress.
Fotograferingen tar cirka en minut per spelare, inklusive lagbild. Två fotografer finns på plats, en
ansvarar för lagfoto, en ansvarar för individuella porträtt.
Lagbilden tas först, sedan är det dags för individuella bilder.
Lagens ledare fyller i lagtexten till lagbilden i Idrottsfotos dator samt hjälper till med blanketterna vid
individuellt foto.
Idrott & Reklamfoto AB skickar samtliga bilder direkt hem till beställaren som sköter betalning
och eventuella returer individuellt. Föreningen är fri från all administration.
Det går utmärkt att efterbeställa och komplettera med mer bilder i vår webbshop på
www.idrottsfoto.com.

Vid eventuella frågor kontakta:
Joachim Aronsson
0705 – 64 57 59
joachim@idrottsfoto.com
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