KRAJOWA RADA IZB ROLNICZYCH
ZAPRASZA NA ZIMOWISKOZ
WARSZTATAMI FOTOGRAFICZNYMI
W ZAKOPANEM
Termin: 04.02.2014 – 13.02.2014

Warunki pobytu:
Zapraszamy na wypoczynek zimowy w sercu Tatr – Zakopanem. Pensjonat
ZOFIA,
Oberconiówka
36
oferuje
zakwaterowanie
w pokojach 3,4,5,6 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Na terenie obiektu:
stołówka, świetlice, sala dyskotekowa, sala kominkowa. Na zewnątrz obiektu
miejsce na ognisko oraz teren rekreacyjny.

Program fotograficzny:
Na warsztatach fotograficznych poznasz wszystkie zagadnienia niezbędne do tego,
aby Twoje zdjęcia zwracały uwagę i wzbudzały podziw. Dowiesz się, jak wybrać
odpowiedni aparat i nauczysz się korzystać w pełni z jego możliwości. Opanujesz
reguły kompozycji i zasady fotografowania różnych tematów i motywów,
znajdziesz nowe inspiracje w dziedzinie fotografii. Zajęcia pomogą Ci rozwijać
wyobraźnię.
Zajęcia fotograficzne przeznaczone są zarówno dla początkujących w dziedzinie
fotografii jak i dla bardziej zaawansowanych. Będą się odbywały z instruktorem
fotografiki w grupach, każdego dnia ok. 2 godz. Zapewniamy profesjonalny sprzęt
w postaci aparatów cyfrowych, komputerów z programem do obróbki zdjęć oraz
kolorowe drukarki.
Wycieczki i atrakcje w czasie zimowiska:














Wycieczka autokarowa do Murzasichle do Izby Regionalnej
,,U Gąsienicy” posiada góralska z Sabałowym bajaniem
Objazdowa wycieczka autokarowa - "Zabytki i architektura sakralna
Zakopanego": zwiedzanie Kaplicy na Jaszczurówce, Starego Kościółka oraz
Cmentarza na Pęksowym Brzyzku, Sanktuarium na Krzeptówkach, Wielka
Krokiew.
Spacer po Krupówkach.
Wycieczka piesza bezpiecznym szlakiem turystycznym z Zębu na Gubałówkę i
Butorowy Wierch,
Tradycyjny Kulig saniami,
Pobyt w Aqaparku,
Spotkanie z mistrzem świata w biegach narciarskich Józefem Łuszczkiem.
Spotkanie z regionalnym artystą ludowym – rzeźbiarzem.
Wieczór przy ognisku z pieczeniem kiełbasek,
Gry i zabawy na świeżym powietrzu – Dzień Eskimosa, saneczkowanie.
Dyskoteki.
Gry i zabawy świetlicowe - karaoke, warsztaty rękodzieła, turnieje gier
planszowych.

Cena: 350,00 zł.
Wpłata na konto: Krajowa Rada Izb Rolniczych
BGŻ 54203000451110000002117710
Cena zawiera:






9 noclegów - zakwaterowanie w pokojach 3, 4, 5, 6 osobowych
z łazienkami
5 posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek,
kolacja) – pierwszym świadczeniem jest ciepła obiadokolacja w dniu
przyjazdu, natomiast ostatnim śniadanie w dniu zakończenia pobytu.
wyposażenie uczestników w prowiant oraz napoje na drogę powrotną
opieka wykwalifikowanej kadry pedagogicznej
opieka medyczna (całodobowa pielęgniarki i lekarza na wezwanie)

