09 października, czwartek (DZIEŃ ORGANIZACYJNY):
(słońce: wschód: 06:40, zachód: 17:51; księżyc: pełnia dzień 2: wschód: 18:27, zachód: 07:42)
- przyjazd do Bacówki pod Honem w Cisnej,
- zakwaterowanie,
- powitanie,
- obiadokolacja,
- wstęp teoretyczny do fotografii krajobrazowej,
- prezentacja obiektywów Sigma
- pokaz zdjęć, dyskusja.
10 października, piątek (ZACHÓD, POŁONINA CARYŃSKA):
(słońce: wschód: 06:42, zachód: 17:49; księżyc: pełnia dzień 3: wschód: 19:03, zachód: 08:56)
- śniadanie,
- reportaż socjologiczny (spotkanie z miejscową ludnością),
- obiadokolacja,
- przejazd do punktów wypadowych na Połoninę Caryńską (Brzegi Górne i Ustrzyki Górne),
- wędrówka przez Połoninę Caryńską, dotarcie na wyznaczone punkty wysokościowe(1297 m oraz 1239 m), powrót (Przełęcz
Wyżniańska).
11 października, sobota (OPUSZCZONE WIOSKI, RZEKA SAN):
(słońce: wschód: 06:43, zachód: 17:47; księżyc: pełnia dzień 4: wschód: 19:44, zachód: 10:05)
- śniadanie,
- przejazd do Zatwarnicy, wędrówka wzdłuż Sanu do Hulskiego, Krywego oraz Tworylnego, powrót z Rajskiego,
- obiadokolacja,
- pokaz wykonanych zdjęć, dyskusja.
12 października, niedziela (WSCHÓD SŁOŃCA, POŁONINA WETLIŃSKA):
(słońce: wschód: 06:45, zachód: 17:45; księżyc: pełnia dzień 5: wschód: 20:29, zachód: 11:08)
- śniadanie w postaci suchego prowiantu na drogę,
- przejazd do punktów wypadowych na Połoninę Wetlińską (Kalnica i Brzegi Górne),
- wędrówka przez Połoninę Wetlińską, dotarcie na wyznaczone punkty wysokościowe (Smerek oraz Osadzki Wierch), powrót
(Brzegi Górne i Kalnica),
- obiad,
- dyskusja,
- podsumowanie warsztatów,
- pożegnanie.
Co warto zabrać:
- aparat fotograficzny wraz z obiektywami (obiektywy Sigma do bezpłatnego wypożyczenia na miejscu) wraz z odpowiednią
ilością kart pamięci lub tradycyjnych materiałów światłoczułych,
- baterie do aparatu, ładowarki, wężyki spustowe itp.,
- statyw, możliwie lekki,
- laptop z oprogramowaniem do obróbki zdjęć (np.: 30-dniowa wersja Photoshop Lightroom), zabranie laptopa jest jedynie
wskazane.
- odzież do jesiennych wędrówek górskich (nieprzemakalna, wiatroszczelna, najlepiej oddychająca – kurtka i spodnie),
- buty nad kostkę do chodzenia po górach,
- czapka, rękawiczki, chusta na szyję lub szalik,
- czołówka lub latarka z zapasem baterii,
- okulary przeciwsłoneczne,
- mały plecak na aparat i obiektywy, dobrze gdyby do można było do niego przytroczyć statyw, noszenie sprzętu
fotograficznego po górach w torbie na ramię raczej odpada, warto żeby ten plecak był odporny na deszcz lub posiadał
pokrowiec,
- drobną żywność na przekąski – słodycze, zupy instant itp.,
- termos,
- podstawowe leki – przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwalergiczne itp.,
- artykuły higieniczne – plastry, chusteczki itp.
Wpłatę zaliczki należy dokonać:
Maciej Mrozik
ul. Mazurska 44
70-416 Szczecin
93 1240 6667 1111 0000 5397 2956
z dopiskiem: imię, nazwisko, „Bieszczadzkie Spotkania z Fotografią - jesień 2014”

