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Oferta szkolenia na rok 2022
Szanowni Państwo!

Jesteśmy firmą specjalizującą się w zaawansowanych szkoleniach komputerowych z zakresu: grafiki 
komputerowej, DTP, tworzenia stron WWW, MS Office. W minionych latach przeprowadziliśmy kilkadzie-
siąt szkoleń finansowanych ze środków dolnośląskich urzędów pracy, firm i osób prywatnych. Działamy 
nieprzerwanie na rynku od 2003 roku. W tym czasie nasza firma przeszkoliła ponad 2200 osób.
Posiadamy status placówki szkoleniowej, zapisanej w ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
w Urzędzie Miejskim Wrocławia (pod nr 7/2005) oraz w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy 
jako placówka ustawicznego kształcenia dorosłych (pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00099/2005). 
Posiadamy wdrożony System Zarządzania Jakością — Certyfikat Jakości PN-EN ISO 9001:2015 o nu-
merze rejestracyjnym PW-21506-21.
Szkolenia prowadzimy indywidualnie (ewentualnie w małych grupach na życzenie), co umożliwia 
indywidualne podejście nauczycieli do każdego uczestnika kursu oraz zindywidualizowany wy-
bór programu nauczania. Zajęcia mają charakter warsztatowy. Kładziemy nacisk na wyrobienie 
w uczestnikach kursów sprawności i samodzielności w posługiwaniu się programami. Wszystkie 
istotne informacje na temat prowadzonych przez nas szkoleń dostępne są na stronie: www.quali.pl.

Serdecznie zapraszam,
Dyrektor Beata Krzyś

Szkolenie: Fotografia rodzinna, dziecięca i ciążowa
Prowadzący szkolenie: Małgorzata Ostrowska http://studiom1.net
Szkolenie dla osób zainteresowanych pracą w zawodzie fotografa. Dla miłośników fotografii zna-
jących podstawy, chcących poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, zdobyć do-
świadczenie w zakresie pracy z modelem / modelką w trakcie indywidualnych sesji portretowych, 
zdobyć doświadczenie w pracy w studiu, zdobyć doświadczenie w fotografii: dziecięcej, rodzinnej , 
ciążowej, portretowej.
Uwaga! Wskazane jest, aby każdy uczestnik kursu miał podstawową wiedzę techniczną w zakresie 
obsługi aparatu.
Zagadnienia:
1. 1. Przygotowanie do sesji zdjęciowej:

   pomysł na sesję zdjęciową, różne style 
w  fotografii portretowej;

   zawartość torby fotografa dziecięcego,  
torba z pomocami do sesji;

   miejsce sesji — studio, dom klienta 
i plener;

   czas sesji — pora dnia ze względu na 
 położenie słońca i ze względu  
na dziecko;

   konsultacje z rodzicami i ich 
 przygotowania do sesji.

2. 2. Podstawy fotografii w odniesieniu do fotografii dziecięcej / rodzinnej / ciążowej:
   ustawienia aparatu, tryb manualny;
   światło studyjne: układ lamp, 
 modyfikatory, rozłożenie  
przenośnego studia;

   kadrowanie;
   światło w plenerze — wybór lokalizacji, 
odbicia, światło z kontry, blenda, trudne 
sytuacje.

3. 3. Współpraca z dzieckiem i rodzicami podczas sesji:
   iek dziecka a podejście do 
fotografowania i pozowania modela;

   cechy charakteru fotografa ważne 
w  fotografii dziecięcej i rodzinnej;
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   odczytywanie emocji modela;
   trudne sytuacje podczas sesji 
zdjęciowych z dziećmi;

   szczegółowe informacje o usłudze;
   część warsztatowa — sesja z dzieckiem 
w plenerze.

4. 4. Fotografia ciążowa:
   oczekiwania modelki, styl sesji 
zdjęciowej;

   ubrania i rekwizyty;
   wybór miejsca sesji zdjęciowej;
   oświetlenie — studio i plener;
   pozowanie modelki w ciąży;

   sesja z partnerem i starszym 
rodzeństwem;

   etapy ciąży — kilka sesji, kolaż zdjęć;
   najważniejsze zagadnienia w obróbce 
sesji ciążowych;

   część warsztatowa — sesja ciążowa.
5. 5.  Fotografia rodzinna:

   wybór miejsca i czasu sesji  
— dopasowanie do wszystkich  
członków rodziny;

   stylizacja, czyli wybór strojów 
i  dodatków do sesji — jak doradzić 
w przygotowaniach do sesji;

   wybór stylu fotografowania rodziny  
—  lifestyle czy sesja pozowana;

   pozowanie rodziny;
   sesje wielopokoleniowe;
   sesje „dzień z życia”.

6. 6.  Selekcja zdjęć z sesji zdjęciowej i przygotowanie do postprodukcji. 

Tryb 
 szkolenia Liczba godzin Liczba spotkań Terminy

Intensywny 20 5 po 4 godziny 
Do ustalenia z prowadzącym;  
kurs obejmuje sesję w  studiu 
i w plenerze oraz współpracę 
przy rzeczywistej sesji

Tryb szkolenia
Zajęcia są indywidualne — jedna osoba na zajęciach. 
Jest możliwość dostosowania programu szkolenia do potrzeb Ucznia, w tym także łączenia 
zagadnień z różnych szkoleń oraz pracy z materiałami własnymi Kursanta. W takich przypadkach 
prosimy o przysyłanie ewentualnych uwag przed podpisaniem umowy szkolenia. 
Uwaga: W uzasadnionych przypadkach może to wpłynąć na ilość godzin i cenę szkolenia.

Koszt szkolenia
Ceny kursów dostępne na stronie https://quali.pl/cennik/ 
Szkolenia są zwolnione z VAT, zatem podane ceny są cenami zarówno netto, jak i brutto.
W cenniku znajdują się także informacje na temat zasad płatności, ewentualnych rabatów itp.
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