Winter Wonderland
Usługa archiwalna
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/09/07/15581/215615

Cena netto

2 500,00 zł

Cena brutto

2 500,00 zł

Cena netto za godzinę

166,67 zł

Cena brutto za
godzinę

166,67

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

15

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-02-22

Termin zakończenia
usługi

2019-02-24

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-09-09

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-02-08

Maksymalna liczba uczestników

10

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO
9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie
usług szkoleniowych

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

UniPRomotion Magdalena Kosobucka

Osoba do kontaktu

Magdalena Kosobucka

E-mail

biuro@unipromotion.pl

Telefon

606946494

Cel usługi
Cel edukacyjny
Dzięki szkoleniu uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu odpowiedniej fotografii dziecięcej w plenerze,
zaczynając od odpowiednich ustawień aparatu, oświetlenia, kompozycji kadru, ustawienia modeli aż
do obróbki wykonanych zdjęć.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Dzień I
18.00-20.00 Spotkanie przy blasku kominka, zapoznanie i wprowadzenie do warsztatów
Dzień II
10.00-12.00 - wykład teoretyczny: proces powstawania zdjęć, światło, kompozycja i nastrój, informacje o
sprzęcie fotograficznym i ustawieniach
12.00-13.00 - omówienie zdjęć prowadzącej wraz z prezentacją z zakresu obróbki
13:30-14:00 - omówienie zdjęć prowadzącej wraz z prezentacją z zakresu obróbki ciąg dalszy
14.00- 17.30- zdjęcia we plenerze POD OKIEM TRENERA - kulig
18.30-20.00- podsumowanie i omówienie zdjęć z sesji
Dzień III
10.00- 12:00 - post produkcja
12:30-15.00- post produkcja

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę jak wykonywać dobre technicznie zdjęcia w plenerze - w

zakresie fotograﬁi dziecięcej, wykorzystywać światło zastane, wybrać kompozycję. Uczestnicy nabędą
umiejętności profesjonalnego retuszu zdjęć. Uczestnicy nabędą kompetencje społeczne w zakresie
odpowiedniej pracy z modelem oraz klientem.

Grupa docelowa
Osoby, które chcą poszerzyć swój warsztat o umiejętność fotografii dzięciecej, dobierania oświetlenia,
ustawienia modeli, dobierania kompozycji, parametrów zdjęcia oraz obróbkę zdjęć w programie
graficznym.

Opis warunków uczestnictwa
Cena nie obejmuje noclegu.

Informacje dodatkowe
Cena 2500 zł z VAT zw - przy spełnieniu warunku co najmniej 70% dofinansowania z UE.
Przed rozpoczęciem procedury ubiegania się o doﬁnansowanie, prosimy o kontakt z nami w celu
upewnienia się, że są jeszcze miejsca wolne.

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

2019-0222

18:00

20:00

2:00

wykład teoretyczny: proces
powstawania zdjęć, światło, kompozycja
i nastrój, informacje o sprzęcie
fotograficznym i ustawieniach

2019-0223

10:00

12:00

2:00

3

omówienie zdjęć prowadzącej wraz z
prezentacją z zakresu obróbki

2019-0223

12:00

13:00

1:00

4

omówienie zdjęć prowadzącej wraz z
prezentacją z zakresu obróbki CIĄG
DALSZY

2019-0223

13:30

14:00

0:30

5

zdjęcia we plenerze POD OKIEM
TRENERA - kulig

2019-0223

14:00

17:30

3:30

6

podsumowanie i omówienie zdjęć z
sesji

2019-0223

18:30

20:00

1:30

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Spotkanie przy blasku kominka,
zapoznanie i wprowadzenie do
warsztatów

2

Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

7

post produkcja - część 1

2019-0224

10:00

12:00

2:00

8

post produkcja - część 2

2019-0224

12:30

15:00

2:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Iwona Podlasińska

Obszar specjalizacji

fotografia rodzinna w plenerze i w studio, retusz.

Doświadczenie zawodowe

Od wielu lat prowadzi własna firmą zajmującą się
fotografią i realizacją warsztatów. Portfolio
dostępne pod linkiem:
http://iwonapodlasinska.com/

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Przeprowadzone kilkadziesiąt godzin szkoleń z
zakresu fotografii rodzinnej w plenerze i w studio
w kraju i na świecie.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Sywarne 63
34-500 Kościelisko, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Dom Tatrzański Dla Konesera, Kościelisko

Warunki logistyczne:

