
Kazimierz Dolny - Obóz fotograficzny 
 

 

Obóz fotograficzny 13-17 lat 

 

Pomożemy Wam rozwinąć wyobraźnię i kreatywność. Poznacie zasady prawidłowej 

kompozycji zdjęcia i techniczne aspekty fotografowania. Materiału do ćwiczeń dostarczą 

Wam kazimierskie krajobrazy i zabytki. Będą sesje zdjęciowe w specjalnie przygotowanym 

studio. Turnus zakończy pokaz Waszych zdjęć. Należy zabrać aparat fotograficzny 

(preferowane lustrzanki cyfrowe). 

 

Program wspólny dla wszystkich obozów 

 

Uczestnicy pojadą na wycieczkę do Nałęczowa, gdzie odwiedzą palmiarnię, pijalnię wód 

mineralnych zespół pałacowo-parkowy Małachowskich. Wejdą do kompleksu basenów SPA 

Nałęczów, składającego się z basenu rekreacyjnego i pływackiego, jacuzzi, sztucznej rzeki 

oraz masaży wodnych. Będą też spacery po samym Kazimierzu Dolnym. Zwiedzimy ruiny 

zamku Kazimierza Wielkiego i podejdziemy pod górującą nad miastem basztę obronną. 

Zobaczymy panoramę z Góry Trzech Krzyży. Niezapomnianych wrażeń może dostarczyć 

wycieczka po kazimierskich wąwozach: Norowy Dół i Korzeniowy Dół. Oczywiście nie 

jeden raz przejdziemy się na kazimierski rynek z renesansowymi kamienicami i studnią. 

Oprócz tego przygotujemy gry i zabawy ruchowe – w sali i na śniegu, rozgrywki sportowe, 

konkursy, dyskoteki. Dla chętnych mamy przygotowany „Pakiet narciarski”. Szczegóły w 

„programie fakultatywnym”. 

 

 

 

 

Program fakultatywny 

 

Pakiet narciarski – jazda na nartach pod opieką instruktora – ok. 3 godz. zajęć. Cena 100 zł. 

Dodatkowo opłata za wyciągi ok. 20-30 zł, wypożyczenie sprzętu ok. 30 zł za dzień. Uwaga: 

noszenie kasków obowiązkowe. 

 



 

Świadczenia 

 

Zakwaterowanie: 7 noclegów. Dom Pracy Twórczej - „Dom Dziennikarza” położony w 

cichym miejscu, w malowniczym Wąwozie Małachowskiego, w trzyhektarowym, leśnym 

terenie, ok. 500 m od kazimierskiego rynku. Pokoje 2-, 3- osobowe z łazienkami. W ośrodku 

znajdują się sale wielofunkcyjne, bar z napojami i bezpłatny internet bezprzewodowy. 

 

Całodzienne wyżywienie (3 posiłki). Pierwszy posiłek: kolacja w dniu przyjazdu, ostatni: 

śniadanie w dniu wyjazdu oraz prowiant na drogę powrotną. 

Transport autokarem turystycznym, na niektórych odcinkach możliwy przejazd minibusem. 

Ubezpieczenie: Signal Iduna. 

Opieka wychowawcy. 

Realizacja programu. 

 

Informacje praktyczne 

 

W przypadku złych warunków pogodowych zajęcia mogą ulec modyfikacji. Prosimy zabrać 

ze sobą strój i obuwie odpowiednie do zajęć, strój kąpielowy, legitymację szkolną, plecak na 

wycieczki. Cena nie obejmuje dopłaty za dojazd z miast wyszczególnionych w planie 

podróży.     

Terminy i 
ceny 

Kazimierz Dolny - Obóz fotograficzny     (skrót: KAZIMIERZ ZIMOWY OBOZ FOTOGRAFICZNY PAX 
FB)

 

Nr grupy Data Cena      

PPKD0121 21.01 - 28.01 1399 zł   1299 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PPKD0128 28.01 - 04.02 1399 zł   1299 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PPKD0204 04.02 - 11.02 1399 zł   1299 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

PPKD0211 11.02 - 18.02 1399 zł   1299 zł   Promocja Plan podróży  Rezerwuj  

 8 
dni 

 


