
WARSZTATY
F O T O G R A F I I  P L E N E R O W E J  

dziecięcej/rodzinnej/ciążowej



Iza
Pawlikowska
Fotografią zajmuje się odkąd
pojawiły się moje córki, banalna
historia :) jak zapewne wielu
mam fotografek, ale to dzieci
właśnie sprawiły, że fotografia
stała się dla mnie nie tylko pasją
lecz także pracą. 

Fotografuje dzieci, rodziny,
kobiety w ciąży. Wszystkie
zdjęcia tworzę w mojej małej
podkrakowskiej miejscowości,
uwielbiam każdą porę roku za
jej kolory, niepowarzalność,
która nadaje zdjęciom to "coś".
Zdjęcia to nie tylko modele, to
natura, kolory, światło
zachodzącego słońca...



APARAT :  SONY  A7I I I
 
 

Czym fotografuje i
jakich programów
używam?

OBIEKTYW  S IGMA  85  MM  F1 .4  DG  DN  ART

OBIEKTYW  S IGMA  A  135  MM  F/ 1 .8

ADOBE  L IGHTROOM ,  PHOTOSHOP

OBIEKTYW  SONY  FE  55  MM  F/ 1 .8  FE  ZA  CARL
ZEISS



Czego się ode
mnie
nauczysz?

Jak szukać ciekawych i odpowiednich miejsc do
sesji,

Jak ustalić idealną porę dnia do robienia sesji we
wcześniej znalezionym miejscu,

Jak przygotować aranżację do zdjęć (temat
przewodni, rekwizyty, kolorystyka),

Jak ujarzmić dzieci, które są bardzo energiczne
oraz te, które szybko się nudzą,

Podam przykładowe firmy, sklepy, w których kupuje
ubrania i rekwizyty do sesji,

Pokaże Ci jak dobrać stylizację do sesji,

PRZYGOTOWANIE DO SESJI

Jak przygotować sprzęt i co ze sobą zabrać na
sesję (dodatkowe baterie, karty),



Czego się ode
mnie
nauczysz?

Jak kadrować zdjęcie i pracować ze światłem,

IDZIEMY W PLENER- CZYLI ROBIMY
ZDJĘCIA

Jak ustawić parametry w Twoim aparacie,

Jak pracować z modelem, aby pokazać ich
naturalność i emocje,

Jak zrobić zdjęcie, aby już jako RAW wyglądało
świetnie, 

Powiem Ci jak długo powinna trwać sesja z
uwzględnieniem warunków pogodowych,

Wspólnie przygotujemy modelke/modela do sesji
(ubiór/fryzura/dodatki),



Pokaże Ci jak sprawnie przejść przez proces selekcji
zdjęć i tworzenia galerii zdjęć dla Klienta,

Powiem Ci czym jest White Balance oraz zajmiemy
się podstawową edycją RAWa w Lightroom,

 

Pokaże Ci podstawowe funkcje w Lightroom oraz
moją pracę z tym programem,

Pokaże krok po kroku mój sposób edycji zdjęcia w
Photoshopie (od czyszczenia kadru, poprzez edycje
kolorystyczną, nakładanie tekstur, do uzyskania głębi
i klimatu na zdjęciu), nauczę Cię jak tworzyć własne
presety.

Podczas warsztatów opowiem Ci także jak  rozmawiać i
współpracować  z Klientami przed spotkaniem z nimi i po
przekazaniu gotowych zdjęć.  Zdradzę Ci patenty na to,
aby Klient wrócił do Ciebie ponownie:) Pokaże Ci też jak
prowadzę Social Media i jakie informacje powinny znaleźć
się na Twojej stronie internetowej.  

Czego się ode
mnie
nauczysz?

POSTPRODUKCJA



Dla kogo
są te
warsztaty?

Dla Ciebie ! :) Bez względu na to
czy jesteś początkującym, czy
chcesz poszerzyć już posiadane
przez Ciebie umięjętności.

Warsztaty są INDYWIDUALNE.
Program warsztatów
dostosujemy do Twojego
poziomu, jeśli będziesz
chciał/a któryś z punktów
ominąć, to poświęcimy czas
na pracę z innym modułem.



 

Co ze sobą
zabrać i jak się
przygotować do
warsztatów?

Aparat + obiektywy

Zapasowe baterie do
aparatu

Laptop+mysz/tablet
graficzny (jeśli używasz)

Zainstalowane programy:
Lightroom i Photoshop

Dobry humor i pozytywne
nastawienie - to Twój czas
na rozwój :) 

Wygodne buty/kalosze (w
plenerze może być mokro)



 

Cena, terminy, pakiety

Warsztaty 2-dniowe Warsztaty 1-dniowe

1 DZIEŃ: 
 

Start o godzinie 14.00, na
początek czas na poznanie i
teorię oraz  wyjście w plener
na sesję.
Sam wybierasz rodzaj sesji:
dziecięca, rodzinna czy
ciążowa (o tym poinformuj
mnie rezerwując warsztaty).

Zakończenie ok. godziny 19.00

2 DZIEŃ: 
 

Start o godzinie 9.00
Selekcja zdjęć, wybór
najlepszych Twoich kadrów
oraz obróbka. Zakończenie ok.
godz. 16.00

Cena: 1500zł
Czas trwania: około 
 12 godzin

*Obiad,
kawa/herbata/
przekąski w cenie

1 DZIEŃ: 
 

Start o godzinie 9.00, na
początek czas na poznanie i
teorię oraz  wyjście w plener
na sesję.
Sam wybierasz rodzaj sesji:
dziecięca, rodzinna czy
ciążowa (o tym poinformuj
mnie rezerwując warsztaty).

Zakończenie ok. godziny 16.00.

Cena: 1000 zł
Czas trwania: około 
 7 godzin

 
 

Praca na moich 3 wybranych
zdjęciach oraz 1 zdjęciu
kursanta

*Obiad,
kawa/herbata/
przekąski w cenie



Rezerwacja
warsztatów

Warsztaty rozpoczynają się od 10 kwietnia 2021r.,
dokładny termin ustalany jest indywidualnie.
Miejsce: Leńcze/25 km od Krakowa

*Warsztaty tylko dla osób mieszkających 50 km od
miejscowości Leńcze.

do zobaczenia
 izapawlikowskaphotography

izapawlikowska.photography

535-111-414

izapawlikowskaa@gmail.com


