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Tilauslomakkeiden täyttöohjeet

Koolifotode tellimisblanketi täitmisjuhised
Soome koolides korraldatakse igal aastal koolipildistamine. Pildistamisel tehakse portreefotod õpilastest, kes seda
soovivad, ja grupifoto kogu klassist.
Kõik õpilased, kes osalevad pildistamisel, peavad käesoleva blanketi täidetult tagastama. Blanketile nõutakse
hooldaja allkirja. Kui õpilane on üle 18-aastane, võib ta blanketi ise täita ja allkirjastada. Blankett antakse
fotograafile.
Pärast pildistamist saadetakse valmis fotod automaatselt õpilase koju. Tellimust võib muuta netipoes: seal on suur
valik erinevaid tooteid. Samuti võib tellimusest eemaldada kõik tooted, kui te ei soovi, et teile midagi saadetakse.
Kõik koju saadetud tooted võib tagastada tasuta kahe nädala jooksul. Saate meilt e-posti, kui tellimus on lisatud
netipoodi muutmiseks. Pärast e-maili saamist on teil aega nädal aega tellimuse muutmiseks.

Nii täidate tellimusblanketi
Kirjutage igasse ruutu üks täht, number või muu märk, et seda on kerge lugeda.
1. Fotografeeritava andmed
a) Pildistamisel osaleva õpilase nimi: ees- ja perekonnanimi.
b) Pildistamisel osaleva õpilase klassitunnus (näiteks 1A, 5B, 9C)
2. Tellija andmed
Tellija on alla 18-aastase õpilase hooldaja või üle 18-aastane õpilane ise.
a) Tellija ees- ja perekonnanimi
b) Tellija aadress: tänava nimi ja majanumber, trepikoda ja korteri number (näiteks Vasaratie 2 A)
c) Tellija postiindeks ja –koht: linn või vald, kus elate (näiteks 65350 Vaasa)
d) Tellija telefoninumber (meelsamini mobiiltelefoninumber, näiteks 040 123 4567)
e) Tellija e-maili aadress. See on tähtis teave, sest tellimusega seotud andmed saadetakse e-mailiga. See
e-maili aadress on kasutajatunnus, kui netipoodi sisse logite.
f) Allkiri.
3. Tellimus ja hinnakiri
Siin tutvustatakse tooteid, mis kuuluvad teie tellimusse ning nende hindu. Saate eemaldada tellimusest
tooteid ainult netipoes tellimuse muutmisajal.
4. Lisatooted
Kui soovite tellimusse rohkem tooteid, kui hinnakirjas mainitakse, võite kirjutada lisatoodete kohale arvu,
mitu tükki iga lisatoodet soovite. Kui te ei soovi lisatooteid, jätke ruudud tühjaks.
5. Sõbrafotod
Portree- ja grupifotodele lisaks võib pildistamispäeval võtta sõbra- ja õdede-vendade fotosid. Blanketile
mahuvad kokku kolme eri sõbrafoto andmed. Võite täita ka ainult ühe või kahe sõbrafoto andmed. Kui te ei
soovi üldse sõbrafotosid, jätke see koht tühjaks.
a) Kirjutage siia fotole tulevate sõprade eesnimed. Ühele sõbrafotole mahub maksimaalselt kuus isikut.
b) Kirjutage fotografeeritava õpilase nimi uuesti. Nime peab uuesti kirjutama, sest fotograaf eemaldab
blanketi alumise osa.
c) Märkige ristiga, kas soovite sõbrafotod normaalsuuruses või suures suuruses.
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