
 

 

Telewizja Polska S.A. Ośrodek Szkolenia i Rozwoju Akademia Telewizyjna, ul. Woronicza 17, 00-999 Warszawa,  email: szkolenia@tvp.pl 

 
Akademia Telewizyjna TVP  oferuje trzydniowy, weekendowy  „Podstawowy kurs operatora kamery” 
przeznaczony dla osób pragnących poznać zasady pracy z kamerą oraz rozwinąć umiejętności filmowania.  

W zajęciach prowadzonych przez doświadczonego trenera uczestniczy grupa 6-8 osób. Uczestnicy muszą posiadać 
własne kamery (zapis w dowolnym formacie) z możliwością manualnych ustawień parametrów nagrywania. Kurs 
obejmuje wykłady i zajęcia praktyczne, które odbywają się w plenerze oraz w profesjonalnym studiu telewizyjnym. 
Program kursu obejmuje łącznie 20 godzin. Zajęcia odbywają się w piątki (godz. 16.00–20.00) oraz w soboty  
i niedziele (w godz. 11.00-19.00). 

 

 

 

 

 

Program obejmuje: 
 ustawienia właściwych parametrów kamery, 
 użycie poszczególnych funkcji, 
 zasady kadrowania i realizacji zdjęć, 
 oświetlenie planu zdjęciowego, 
 realizacja dźwięku w różnych warunkach, 

 
 montaż wewnątrzkamerowy, 
 realizacja materiału jedną kamerą, 
 realizacja wielokamerowa, 
 prezentacja profesjonalnych kamer filmowych, 
 realizacja własnych etiud filmowych uczestników 

(na zadany temat). 
 

Trener: 

 

Krzysztof Włostowski - operator obrazu, realizator światła. Autor, operator i montażysta filmów 
dokumentalnych, krótkometrażowych fabuł i różnych gatunków telewizyjnych. Instruktor nurkowania, 
pasjonat fotografowania i filmowania pod wodą oraz… muzyk. 
 

 

Cena (promocyjna) kursu:  550,00 zł netto (676,50 zł brutto) 

 

Pozostałe informacje: 

Uczestnicy kursu mają zapewnione obiady (w sobotę i niedzielę). Przez cały czas trwania szkolenia do ich dyspozycji 
pozostają napoje gorące (kawa, herbata), woda mineralna oraz słodkie przekąski (ciastka, paluszki itp.). 

Wstęp i poruszanie się po terenie kompleksu TVP przy ul. Woronicza w Warszawie wymaga posiadania odpowiednich 
przepustek. Wejście piesze znajduje się w bud. F  (od ul. Woronicza). Możliwy jest również wjazd samochodem (od 
ul. Woronicza) oraz parkowanie przez cały czas pobytu w Akademii Telewizyjnej (dla uczestników naszych szkoleń 
dokonujemy rezerwacji miejsc parkingowych). Każdy uczestnik szkolenia, wraz z programem, otrzymuje mapkę 
sytuacyjną kompleksu TVP oraz szczegółowe informacje dotyczące wejścia lub wjazdu samochodem. 
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