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Założenia projektu

Cele projektu Spacerów fotograficznych:

Popularyzacja fotografii 
wśród mieszkańców

Aktywność poprzez 
spacery

Edukacyjna rola 
ekspertów



Założenia projektu

Lokalizacja działań na terenie gminy:

Spacer portretowy -
park w Regułach

Spacery ornitologiczne -
zalew w Michałowicach

Spacery botaniczne –
las w Suchym Lesie

By popularyzować atrakcje
Gminy Michałowice wśród
mieszkańców, wszystkie
działania w ramach projektu
odbywały się na terenie
Gminy
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Założenia projektu

Elementy projektu Spacerów fotograficznych:

Spacery Konkurs WystawaPrzygotowanie
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12
marca

17
kwietnia

Kalendarium projektu

podpisanie 
umowy o dotację

16
maja

1. Spacer 
ornitologiczny

23
maja

1. Spacer 
botaniczny

6
czerwca

Spacer 
portretowy

19
września

2. Spacer 
ornitologiczny

2. Spacer 
botaniczny

10
listopada

Wyniki
konkursu

10
grudnia 

Wernisaż 
wystawy

5
września

Cykl spacerów był
podzielony na część
wiosenną i późnoletnią.
Efektem całości był
jesienny konkurs
i wystawa.

Warsztaty 
organizacyjne

23
października

Zgłoszenia prac 
konkursowych
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Spacery ornitologiczne

Zaproszenia na spacery były
publikowane na stronach
internetowych i w social-
mediach Gminy Michałowice
i Stowarzyszenia Reguły
Fotografii.

Ekspertem był 
doświadczony 
warszawski ornitolog 
– Sławomir Kasjaniuk

19 września

35 uczestników 
spacerów

Ornitolog przekazywał
uczestnikom zarówno wiedzę
teoretyczną jak i cenne
wskazówki praktyczne (głosy
ptaków, występowanie, etyka
w fotografii ornitologicznej).

Uczestnicy, dzięki członkom
i sympatykom Stowarzyszenia,
mieli okazję wypróbować
sprzęt, który służy do
zaawansowanej fotografii
ptaków.

Ważnym elementem spacerów
była wzajemna wymiana
doświadczeń uczestników.

Pomoc w zakresie sprzętu,
ustawień, obsługi i tego co
fotograf ptaków wiedzieć
powinien zapewniał Mariusz
Marcysiak - zawodowy
fotograf

16 maja
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Spacery botaniczne

Zaproszenia na spacery były
publikowane na stronach
internetowych i w social-
mediach Gminy Michałowice
i Stowarzyszenia Reguły
Fotografii.

Ekspertem była Anna 
Kębłowska – botanik z 
Kampinoskiego Parku 
Narodowego

29 uczestników 
spacerów

Ekspert przekazywał szeroki
zakres informacji, od poziomu
ogólnej wiedzy o lasach i
łąkach do szczegółów
gatunków zasiedlających
naszą okolicę.

Świat „mikrokosmosu” bardzo
zainteresował uczestników, a
niewidoczne gołym okiem
elementy jak „dziury” w
dziurawcu, były dużą atrakcją.

5 września

Ze strony technicznej
uczestnicy skupili się na
makrofotografii – mieli
zapewnione wsparcie
techniczne w tym zakresie

23 maja

Uczestnicy nie tylko oglądali,
fotografowali, dotykali roślin
ale mili też okazję ich
spróbować. To unikalne
doświadczenie.7



Spacer portretowy

Zaproszenia na spacery były
publikowane na stronach
internetowych i w social-
mediach Gminy Michałowice
i Stowarzyszenia Reguły
Fotografii.

Ekspertem była Paula 
Waśkiewicz –
charakteryzatorka i 
makijażystka 
w wielu filmach 
i  sesjach 
fotograficznych 

14 uczestników 
spaceru

W części teoretycznej
charakteryzatorka pokazała na
modelach, jak powinno
wyglądać przygotowanie do
profesjonalnej sesji.

Wsparcie teoretyczne
i sprzętowe w części
praktycznej zapewniali
zarówno zaproszony
profesjonalny fotograf jak
i członkowie Stowarzyszenia.

6 czerwca

Spotkanie cieszyło się dużym
zainteresowaniem, jednak jego
formuła wymuszała kameralny
charakter.
Możliwość pracy z modelem
była kluczowa.

W rolę modeli
wcielili się
Dominika i Janek
– uczniowie
komorowskiego
liceum.
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Konkurs fotograficzny

fotografii zostało 
zgłoszonych do konkursu

61

24 ze spaceru botanicznego

19 ze spaceru portretowego

18 ze spaceru ornitologicznego 2 przedstawicieli 

Urzędu Gminy 
Michałowice

2 przedstawicieli 

Stowarzyszenia 
Reguły Fotografii

1 profesjonalny 

fotograf

JURY

2 nagrody 8 wyróżnień

spacer botanicznyspacer portretowy

3 spacer botaniczny 3 spacer portretowy 2 spacer portretowy
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Wystawa fotograficzna

Zaproszenia na wystawę były
publikowane na stronach
internetowych i w socialmediach
Gminy Michałowice i
Stowarzyszenia Reguły
Fotografii.

Na uroczyste wręczenie nagród
przybyli wszyscy laureaci konkursu

10 grudnia

Wernisaż wystawy
został
zorganizowany w
Sali Multimedialnej
Urzędu Gminy.
Uroczystość
zaszczyciły swą
obecnością Wójt
Gminy – Małgorzata
Pachecka i
Przewodnicząca
Rady Gminy – Beata
Rycerska.

Zdobywczynie nagród
głównych otrzymały
nagrody 500 złotych, a
osoby wyróżnione otrzymały
po 100 złotych

Zdjęcia zostały zaprezentowane
w dużym formacie 45x30cm
oraz w dopasowanym passe-
partout i ramach
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Media

strona 
michałowice.pl

Profil Facebook
Gminy Michałowice

Tablice 
informacyjne
Gminy Michałowice

strona 
regulyfotografii.pl

Profil Facebook
Reguły Fotografii

Informacja o działaniach w ramach
projektu była szeroko dostępna na
stronach internetowych Gminy i
Stowarzyszenia, na ich profilach w
socialmediach a zaproszenia na
spacery były widoczne na tablicach
informacyjnych w całej gminie.
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11,9 
Przespacerowanych 

kilometrów

Podsumowanie

Najdłuższy i najkrótszy obiektyw 
użyty w czasie spacerów 

290mm

45mm

Najwyżej lecące ptaki sfotografowane 
w czasie spaceru 

ok.400m

1014
godzin z aparatem

w ręku*

*liczba uczestników x łączny czas trwania spacerów

Ocena uczestników w 
spacerów
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Dofinansowanie
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Szczególne podziękowania
należą się Gminie Michałowice,
ponieważ to dzięki
dofinansowaniu projektu w
ramach dotacji dla organizacji
pozarządowych omawiany
projekt się ziścił.

Dofinansowane 
Z budżetu Gminy Michałowice
W ramach dotacji dla organizacji
pozarządowych


