Warsztaty fotografii ślubnej
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

2019/11/15/14511/488581

Cena netto

740,00 zł

Cena brutto

740,00 zł

Cena netto za godzinę

61,67 zł

Cena brutto za
godzinę

61,67

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

12

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-04-04

Termin zakończenia
usługi

2020-04-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-11-15

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-03-23

Maksymalna liczba uczestników

12

Kategoria główna KU

Usługi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance

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

CENSUS Agnieszka Buczkowska

Osoba do kontaktu

Dagmara
Wierczyńska

E-mail

kontakt@kursfoto.pl

Telefon

533944288

Cel usługi
Cel biznesowy
Po dwudniowym szkoleniu kursant będzie potrafił wykonać reportaż z przygotowań pary młodej,
zdjęcia w kościele, wnetrzu oraz w plenerze. Dodatkowo zdobędzie zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Cel edukacyjny
W trakcie szkolenia kursant zdobędzie wiedzę z zakresu fotografii ślubnej, rozpcozynając od
fotogreprotażu z przygotowań, poprzez ceremonię w kościele i wnętrzu, aż do zdjęć plenerowych.
Nabytą wiedzę będzie potrafił wykorzystać w praktyce. W zakresie kompetencji społecznych
zdobędzie świadomość konieczności ciągłego dokształcania się.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi

1. Wprowadzenie do fotografii ślubnej:
omówienie teorii i prezentacja zdjęć
wskazówki do reportażu ślubnego - omówienie dnia ślubu krok po kroku od przygotowania panny
młodej po ceremonię w kościele i plener
żelazne kadry
omówienie sprzętu i akcesoriów oraz jego zabezpieczenie na wypadek awarii
umowa z klientem i zabezpieczenia prawne
omówienie pozwoleń dla fotografów (zaświadczenie z kurii)
dobre nawyki i maniery fotografa ślubnego, czyli jak powinniśmy się zachowywać
2. Robimy zdjęcia, czyli przygotowania panny młodej:
praca w studio z modelką i modelem
omówienie makijażu ślubnego, fryzury, dodatków, kwiatów i biżuterii
strój panny młodej i pana młodego - dopięcie na ostatni guzik
Ty kierujesz, instruktor doradza
3. Ceremonia i zdjęcia w kościele:

wskazówki: co robić, ukierunkowanie kursantów i pomoc w trakcie zdjęć
4. Plener ślubny - temat nr 1 - około 2 godziny
Ty kierujesz, instruktor doradza
plener w stylu i tematyce ustalonej z parą młodą, np. piknik nad jeziorem
5. Plener ślubny - temat nr 2 - około 2 godziny
Ty kierujesz, instruktor doradza
plener w stylu i tematyce ustalonej z parą młodą, np. sesja w ruinach

Uwaga: ze względu na warunki pogodowe
może nastąpić korekta w programie.
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Po szkoleniu szkolenia kursant będzie posiadał wiedzę z zakresu fotograﬁi ślubnej, rozpcozynając od
fotogreprotażu z przygotowań, poprzez ceremonię w kościele i wnętrzu, aż do zdjęć plenerowych.
Nabytą wiedzę będzie wykorzystywał w praktyce. W zakresie kompetencji społecznych zdobędzie
świadomość konieczności ciągłego dokształcania się.

Grupa docelowa
Osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie fotograﬁi, a potraﬁą juz pracować na
trybach manualnych aparatu.

Informacje dodatkowe
Kurs realizowany w formie grupowej. Do uruchominia szkolenia potrzeba minimum 6 osób. Informacji
dot. dofinansowania udziela operator właściwy dla danego województwa.

Harmonogram
Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Fotografia ślubna cz.
1

2020-04-04

18:00

21:00

3:00

2

Fotografia ślubna cz.
2

2020-04-05

10:00

16:00

6:00

LP

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Szymon Lazaj

Obszar specjalizacji

Fotografia produktu, fotografia okolicznościowa,
obróbka zdjęć.

Doświadczenie zawodowe

Fotograf z kilkuletnim doświadczeniem
zawodowym. Realizuje projekty komercyjne, jak i
artystyczne. Zajmuje się fotografią eventową oraz
produktową.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

W trakcie pracy jako instruktor przeszkolił wiele
osób, zarówno na zajeciach indywidualnych jak i
grupowych. Zawsze sumienny i dobrze
zorganizowany. Od uczestników szkoleń
zdobywał bardzo pozytwyne opinie.

Wykształcenie

Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi –
na kierunku realizacja obrazu filmowego,
telewizyjnego i fotografia

Lokalizacja usługi
Adres:
Pomorska 41a
90-203 Łódź, woj. łódzkie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Studio fotograficzne Evil Banana

Warunki logistyczne:
Inne, Kącik kawowy

