
Plan pleneru Sarnaki 9-12 luty 2012 
 

Czwartek 9 lutego 
  

15.00 - 19.00 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie, pierwsze zdjęcia plenerowe, modelek 

19.00 Kolacja (prosimy o punktualność!) 

20.00 Spotkanie w sali wykładowej: otwarcie pleneru, omówienie ciekawych miejsc, planu 

plenerowego, organizacja i harmonogram fotografowania modelek - prowadzi Monika Kikolska 

20.30 - 22.30 Wykład – prowadzi firma FotoNet 

22.00 Pokazy zdjęć plenerowiczów, szeroko pojęta “integracja” przy procentach i tańcach. 

 

Piątek 10 lutego 
 

06.30 Każdy wstaje kiedy chce i do śniadania robi zdjęcia lub się byczy. 

08.00 - 11.00 Śniadanie 

08.00 - 18.30 Zdjęcia plenerowe i zdjęcia modelek 

19:00 Obiadokolacja 

20.00 – 22.00 Wykład – prowadzi firma FotoNet. 

22.00 Rozmowy, pokaz diaporam uczestników, pokaz zdjęć, ew. impreza taneczna 

  

Sobota 11 lutego 
  

06.30 Każdy wstaje kiedy chce i do śniadania robi zdjęcia lub się byczy. 

08.00 - 11.00 Śniadanie 

08.00 - 18.30 - Zdjęcia plenerowe, zdjęcia modelek 

19.00 Obiadokaloacja 

20.00 – 22.00 Wykład – prowadzi firma FotoNet. 

22.00 Rozmowy, pokaz diaporam uczestników, pokaz zdjęć, ew. impreza taneczna oraz wstępne czułe 

pożegnania. 

  

Niedziela 12 lutego 
  

06.30 Każdy wstaje kiedy chce 

08.00 - 11.00 Śniadanie 

08.00- 11.00 Zdjęcia w plenerze oraz modelek 

do 12.00 Pożegnanie i wyjazd 
 

 

 

W jeden dzień będzie wykonywanych ok. 3-4 stylizacji dla dziewczyn. Grupy fotografujące modelki będą liczyć 

ok. trzech osób. 

Przewidziane sesje z modelkami: 

1. Ślubna  

2. Wieczorowa  

3. Lalkowa  

4. Biznesowa 

5. Letnia (w sukienkach) 

6. Maski karnawałowe 

7. Strój kąpielowy  

8. Bielizna 

 



 

 
 Wykład 1. 9.02.2012, 20:00-22:00  
- kalibracja monitora  

- tworzenie profilu ICC z zastosowaniem w systemach Windows i Apple  

- Wykazanie różnic przed i po kalibracji - wykonanie testów. - Określenie i wyliczenie parametrów 

jakościowych monitora.  

- Zastosowanie profili ICC urządzeń naświetlających papier fotograficzny , w programie Potoshop na 

przykładzie maszyny Durst Theta 76  

 

Wykład 2. 10.02.2012, 20:00-22:00  
omówienie programu do samodzielnego projektowania foto albumów ,foto książek z wykorzystaniem 

technologii naświetlania papieru fotograficznego i druku cyfrowego.  

 

Wykład 3. 11.02.2012, 20:00-22:00  

Apple Macintosh i jego system operacyjny Mac OS X Zastosowanie komputera do pracy fotografa. 

Praktyczne zastosowanie programów pakietu iLife. 


