ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΔΟΣ ΡΗΓΑΙΝΗΣ 42, ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, Τ.Κ1011
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ: ΦΩΤΟ ΠΑΜΠΟΣ
ΚΙΝ: 99654633 E-MAIL: 4generationsphotography@gmail.com
WEB: http://mavrommatischaralamb.wixsite.com/4gph

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡOΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 26, 27 & 28/06/17
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ...................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΠΟΛΗ:.......................................................................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΚΙΝΗΤΟ:................................. E-MAIL:...................................................................
ΠΤΥΧΙΟ :.......................................................................................................................................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ: ........................................................................
Για την παραγγελία του φωτογραφικού πακέττου, παρακαλείστε την Τρίτη 20
Ιουνίου 2017, να δοθεί ως προκαταβολή το μισό ποσό του Φωτογραφικού
πακέτου που ανέρχεται στα €5.00. Το έντυπο με την προκαταβολή μπορείτε να το
παραδώσετε στο Φωτογράφο της τελετής, κ.Χαράλαμπο Μαυρομμάτη, που θα
είναι παρών την συγκεκριμένη μέρα στο ισόγειο του Κτιρίου Αν. Γ. Λεβέντης στην
Πανεπιστημιούπολη. Το υπόλοιπο ποσό του Φωτογραφικού Πακέτου, θα πληρωθεί
μετά την παραλαβή της παραγγελίας των φωτογραφιών σας.

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 2 φωτογραφίες – 20Χ30 (Α4 μέγεθος) & 4 φωτογραφίες – 15Χ20 (Α5 μέγεθος)
Συνολική Τιμή Πακέτου: €10.00

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ:

 15Χ20= €2,00
 20Χ30= €3,00
 30Χ40= €10,00
Σημείωση: Σε περίπτωση που φοιτητές παραγγείλουν άνω των 10 φωτογραφιών από
την φωτογράφηση της τελετής αποφοίτησης τους και στο στούντιο, θα δικαιούνται
χωρίς καμία χρέωση τις φωτογραφίες τους και σε ψηφιακή μορφή.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Σημαντικές Πληροφορίες για την Φωτογράφηση:
Την μέρα της αποφοίτησης ζητούμε από τους απόφοιτους φοιτητές στις 18.00μμ να
παρευρεθούν στις αίθουσες που θα συγκεντρωθούν πριν την έναρξη της τελετής
αποφοίτησης

για

ομαδικές

φωτογραφίες.

Στη

συνέχεια

θα

υπάρξει

κάλυψη

φωτογραφιών καθ’ όλη την διάρκεια της τελετής (θέσεις φοιτητών, βραβεία φοιτητών,
λαμβάνοντας το πτυχίο, κατεβαίνοντας την σκηνή). Ενώ μετά το τέλος της τελετής, οι
φοιτητές μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες με τις οικογένειες τους στο κτίριο των
Κοινωνικών Δραστηριοτήτων όπου θα υπάρξουν στημένα Στούντιο για φωτογράφηση
καθώς επίσης και φωτογράφηση όσοι θελήσουν πάνω στη σκηνή της τελετής.
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ EMAIL:
Οι φοιτητές μπορούν να ανακαλύψουν τις φωτογραφίες της αποφοίτησης τους στην
πιο κάτω ιστοσελίδα του φωτογράφου:

http://mavrommatischaralamb.wixsite.com/4gph

Την παραγγελία σας μπορείτε να την αποστείλετε με όλα σας τα στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, πτυχίο και ημερομηνία αποφοίτησης σας στο

4generationsphotography@gmail.com

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 2017
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ/ΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑ ................................................................................
ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ………………………….......................................... ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 5
ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ............/06/2017 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ. ΤΗΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΛΑΒΕ Ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017, ΚΥΡΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ
............................
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
.............................

