
 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS DA MINI SESSÃO DE NATAL 
       De 09 a 21 de Novembro de 2021 

 
 
1. Marcação, participantes e Pagamento  
 
A marcação deverá ser feita via website www.catilamachado.com (Agendamentos) e a confirmação 
efetuada apenas mediante comprovativo de pagamento de 50% no prazo de 42 horas (2 dias). Caso o 
comprovante da transferência não seja enviado no período estabelecido, a reserva cai 
automaticamente (sem aviso prévio)   
 
A mini sessão tem o custo de AKZ 150.000,00 e confere ao cliente: 

- 30 minutos de sessão, contados a partir da hora marcada, com tolerância máxima de 15min.de 
atraso. 

- 10 fotos editadas entregues via Wetransfer (plataforma online – é necessário e-mail válido). Leia 
o ponto 4 (Seleção e Entregas de fotos)  

- As roupas são de responsabilidade do cliente  
 

Cada pacote “Mini Sessão de Natal” permite a participação EXCLUSIVA de PAIS e FILHOS (favor comunicar 
caso tenha mais de 3 filhos, para articular-se o tempo de sessão). 
 
O pagamento da mini sessão deverá ser feito por transferência bancária e o comprovante enviado em até 
42hrs após a marcação no site. O estúdio aceita como pagamento mínimo o valor de AKZ 50.000,00*, 
devendo o restante ser pago até o dia da sessão, por transferência ou em espécie.  
 
*Valor não reembolsável em caso de cancelamento 
 
2. Cumprimento de Horário e Cancelamentos 
 
O horário escolhido deverá ser impreterivelmente cumprido. A tolerância será de no máximo 15minutos, 
findos os quais procederemos ao cancelamento, para não incorrermos a atrasos em escala.  
 
Em caso de cancelamento por atraso ou não comparência (anunciada em menos de 42hrs) o estúdio faz 
a devolução do valor, com a dedução de AKZ 50.000,00 referente a taxa de reserva, não reembolsável, 
em virtude de não ser possível reaproveitar-se o horário. O estúdio não se obriga a efetuar uma 
remarcação. As devoluções ocorrem apenas a partir de 20 de dezembro de 2021. 
 
3. Local e cenário 
 
Apesar da condição epidemiológica à que estamos expostos, face a Covid-19, as minis sessões deste Natal 
2021 voltarão a ser realizadas no nosso Estúdio Catila Machado Photography/Creative Shooting.  
 



 

Todas as medidas de biossegurança necessárias serão tidas em causa, daí a necessidade de cumprirem-se 
os horários estabelecidos. 
 
Neste ano contaremos com 3 ambientes que remetem aos cômodos interno (sala e quarto) e externo 
(varanda) de uma casa, comportará condições para fotografar crianças a partir de 4 meses de idade.  
 
Excepcionalmente, para este ano não teremos vermelho no cenário. A paleta de cores está bem neutra, 
com as cores: creme, branco, verde escuro, dourado velho e azul escuro.  
 
Visite as nossas redes sociais (Instagram e Facebook) para consultar algumas imagens do cenário deste 
ano para melhor preparar-se.  
 
4. Seleção, Fotos Extras e Entrega das Fotos 
 
As fotos da sessão serão disponibilizadas para seleção, via internet, num site específico, num período de 
até 3 dias após a realização da sessão. Os pais terão até 42hrs para concluir a seleção no sistema.  
 
O ESTÚDIO NÃO DISPONIBILIZA AS FOTOS NÃO SELECIONADAS. 
Poderão ser selecionadas fotos extras ao pacote, pelo valor de 6.000,00/cada. Os pais devem TOMAR 
NOTA do valor final a pagar, fornecido no próprio site, caso selecionem fotos extras. O pagamento delas 
deverá ser feito até ao dia 15/12/2021, condicionando a entrega das fotos finais.  
  
A entrega das fotos para as sessões realizadas até 30 de novembro, estão previstas para o período de 10 
a 18 de Dezembro de 2021. 
 
 
Dúvidas e omissões: Whatsapp (244) 944 040 005 
 


