SZKOLENIE Z ZAKRESU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
DETEKTYWÓW
Temat: „Podstawy fotografii i obróbka materiału fotograficznego”.

WPROWADZENIE
Szanowni Państwo,
pragniemy przedstawić Państwu ofertę szkoleniową skierowaną w szczególności dla grupy
zawodowej detektywów, która ma na celu uzupełnienie wiedzy i podniesienie kwalifikacji
zawodowych z zakresu poznania możliwości technicznych używanego przez detektywów
sprzętu fotograficznego (aparatów fotograficznych, kamer, rejestratorów i smartfonów) oraz
poznania kilku sprawdzonych sposobów maskowania tego sprzętu, jak również skorzystania
z dostępnych narzędzi informatycznych służących do obróbki zarejestrowanego materiału audiovideo, który następnie zostaje umieszczony w treści sprawozdania z wykonanych czynności
detektywistycznych.
Oferowane Państwu szkolenie zaplanowane zostało na dwa dni szkoleniowe i składało się będzie
z sześciu bloków tematycznych, które zakończone zostaną ćwiczeniami praktycznymi
powiązanymi z obróbką fotograficzną wykonanych w terenie zdjęć i materiału filmowego.
W pierwszym dniu szkolenia kursantom zostanie przekazana wiedza teoretyczna z zakresu
podstawowych zasad fotografii i wykorzystania sprzętu fotograficznego oraz rejestrującego.
Szkolenie w tym dniu odbędzie się w .
W drugim dniu szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty w plenerze, w czasie których
kursanci zastosują w praktyce przekazane im wcześniej informacje z podstaw fotografii, które
następnie poddane zostaną obróbce montażowej i fotograficznej. Szkolenie w tym dniu odbędzie
się w pracowni komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69 w Warszawie,
klatka
B,
w
Zakładzie
Genologii
i
Fotografii.
Instytutu
Dziennikarstwa.
http://fotografiauw.pl/p/o-nas
Na zakończenie szkolenia przeprowadzony zostanie TEST WIEDZY, na podstawie którego
zostaną Państwu wydane certyfikaty, zaświadczające o ukończeniu kursu.
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PROGRAM SZKOLENIA
PIERWSZY DZIEŃ SZKOLENIA: sobota godz. 09:00 - 16:00
PODSTAWY
1. Poznaj możliwości swojego aparatu fotograficznego - wprowadzenie.
2. Jak robić ostre, jasne zdjęcia w każdych warunkach? - ustawienia aparatu

fotograficznego, podstawy zasad fotografii.
WYKORZYSTANIE TELEFONÓW
3. Fotografowanie telefonem, przygotowanie zdjęć i ich szybka obróbka. Pomocne

narzędzia. Jak fotografować dokumenty, rejestrować obraz ?.

SPRZĘT FOTOGRFICZNY
4. Sprzęt. Co wybrać, jak ułatwić sobie pracę, przydatne akcesoria fotograficzne,

maskowanie sprzętu ?. Sprawdzone sposoby i patenty fotograficzne.

Organizator zapewnia serwis kawowy w trakcie szkolenia czyli (kawa, herbata, woda, soki,
ciasteczka, ciasto domowe, muffinki ) całodzienny serwis na bieżąco uzupełniany.
Lunch ( zupa, drugie danie, deser, napoje ) 40 zł/os. lub opcja bez deseru 35 zł/os można
wykupić na miejscu.
DRUGI DZIEŃ SZKOLENIA: niedziela godz. 09:00 - 16:00
WARSZTATY W PLENERZE - wykorzystanie fotografii w obserwacji.
Zajęcia odbędą się w pracowni komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat
69 w Warszawie, klatka B, w Zakładzie Genologii i Fotografii. Instytutu Dziennikarstwa.
(wejście od ul. Świętokrzyskiej naprzeciwko wyjścia z Metra stacja Świętokrzyska)
5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy teoretycznej i jej zastosowanie w praktyce. m.in.: jak

fotografować przez szybę, zdalne wyzwalanie zdjęć w aparacie za pomocą telefonów.

Organizator zapewnia serwis kawowy w trakcie szkolenia. Lunch można będzie nabyć w
licznych restauracjach na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu.
PRZYGOTOWANIE ZDJĘĆ-OBRÓBKA
6. Zaawansowana obróbka zdjęć. W tej części: jak kadrować zdjęcia, poprawić jego

jasność, pozbyć się ziarna, wyostrzyć fotografię. Tworzenie screenów z filmów i ich
obróbka. Przegląd zdjęć wykonanych w plenerze i ich edycja.

PODSUMOWANIE
7. Indywidualne porady i wskazówki.
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SZKOLENIE PRZEPROWADZI:
Michał Kudłacz - fotograf z ponad 10 letnim doświadczeniem, absolwent Uniwersytetu
Warszawskiego - FOTOGRAFIA, prasowa, reklamowa. Laureat konkursu Newsweeka w
kategorii FOTOKAST, miłośnik nowych technologii i podróżowania z aparatem. Właściciel
firmy fotograficznej, specjalizującej się m.in. w szkoleniach, warsztatach z zakresu fotografii.
TERMINY SZKOLEŃ I OPŁATY:
Temat szkolenia

Ilość uczestników

Terminy

Opłata
600 zł netto

Edycja nr 1
Podstawy fotografii i obróbka
materiału fotograficznego.

co najmniej 17 osób

12 i 13 marca 2016
r.

738 zł brutto
( za szkolenie
dwudniowe
sobota i
niedziela)

*brak możliwości wnoszenia opłat w ratach
Dane do przelewu:
PERFECT BUSINESS CONSULTING,
Al. K.E.N. 36 lok. 112B; 02-797 Warszawa
ING Bank Śląski O/Warszawa, numer rachunku: 21 1050 1025 1000 0023 2149 0720
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