Wycieczki Szkolne po Ojcowie i Ojcowskim Parku Narodowym
Wycieczki szkolne są prowadzone przez Przewodników Ojcowskich szlakami turystycznymi
wyznaczonymi przez dyrekcję Ojcowskiego Parku Narodowego

Zwiedzanie i Fotografowanie
Na początek
1. Zapoznanie się ze sprzętem posiadanym przez uczestników
2. Jak pstryknąć aby nasze zdjęcia wyszły jak najlepiej? - podstawowe
informacje o ekspozycji
3. Jak to sfotografować? - Klasyczne techniki kadrowania
Przejście na zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Ojcowie w którym
szczególną uwagę zwrócimy na zdjęcia przyrody Ojcowskiego PN –
zdjęcia mikro i makro (dodatkowo po zwiedzaniu krótki film 3D o
powstaniu Doliny Prądnika)
Zajęcia praktyczne
1. Pieskowa Skała - fotografujemy architekturę (plan ogólny, detal) wchodzimy na dziedziniec zewnętrzny, oraz Zamek z zewnątrz,
2. Ojców - fotografujemy przyrodę (pejzaż, makro)
3. Brama Krakowska (temat wolny +fotografujemy ludzi)
Po wykonaniu fotografii podjeżdżamy do Gospodarstwa
Agroturystycznego gdzie będziemy mogli zgrać zdjęcia. Nasz
przewodnik – fotograf wybierze kilka zdjęć do omówienia, oceny a oraz
wybierze jego zdaniem zdjęcie najlepsze – dla najlepszej fotografii
mały upominek :)
Między czasie kiedy przewodnik-fotograf będzie przeglądał zdjęcia i
dokonywał wyboru najlepszego grupa w tym czasie udaje się na
ognisko z pieczeniem kiełbasek i herbatką lub ma przygotowany
poczęstunek w salce.
W cenie tej trasy:
- przewodnik-fotograf po Ojcowskim Parku Narodowym,
- wstępy do Muzeum Przyrodniczego w Ojcowie,
- wynajem salki na prezentację,
- ognisko z pieczeniem kiełbasek i herbatką lub poczęstunek (kanapki z
herbatką), wyboru należy dokonać przy rezerwacji!
UWAGA – uczestnicy muszą posiadać własne aparaty fotograficzne (+
kabelek USB do zrzucenia zdjęć na komputer)

Cennik na rok 2018
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20-25 osób

47 zł/os.

26-30 osób

44 zł/os.

31-35 osób

43 zł/os.

36-40 osób

42 zł/os.

41-50 osób

41 zł/os.

www.ojcow.pl

Informacje dodatkowe:
Czas zwiedzania: około 4-7 godzin w zależności od trasy.
Dla grup szkolnych, zorganizowanych i indywidualnych istnieje
możliwość własnego zaplanowania wycieczki, wyboru obiektów i
wyznaczenia sobie własnej trasy zwiedzania!!!

W cenę wliczono:
wynajęcia przewodnika po Ojcowskim Parku Narodowym na czas
wycieczki (1 przewodnik max. 50 uczestników - podst. Regulamin
OPN),
wstępy do obiektów turystycznych wg wybranej trasy

jeden opiekun na 10 uczniów - gratis! (w wypadku grup
szkolnych)
przy mniejszej ilości uczestników cena do ustalenia

Uwaga
ceny nie uwzględniają przejazdu autokarem i opłat parkingowych
istnieje możliwość transportu autokarem - do uzgodnienia
istnieje możliwość zorganizowania ogniska z pieczeniem
kiełbasek i przejażki dorożkami
istnieje możliwość zamówienia obiadów dla grupy
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