Φωτογραφικό Workshop τοπίου στον Όλυµπο
Όλυµπος το µυθικό βουνό!

Το διήµερο φωτογραφικό workshop τοπίου στον Όλυµπο απευθύνεται σε ερασιτέχνες
φωτογράφους αλλά και λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας, που θέλουν να ζήσουν
την εµπειρία της φωτογράφισης τοπίου, µε τον φωτογράφο Μπάµπη Γκιριτζιώτη
(Ambassador Canon Greece / The North Face Adventure photographer) και µε την
υποστήριξη της Canon Greece.

Ο Όλυµπος έχει περισσότερες από 45 κορυφές άνω των 2000µέτρων. Κάποιες από
αυτές απόκρηµνες και απλησίαστες, πολλές όµως από αυτές µε πρόσβαση και
δυνατότητα να τις επισκεφτείς.

Το 1ο διήµερο φωτογραφικό workshop, θα γίνει στις δυτικές και βόρειες πλαγιές του
Ολύµπου. Κατά τη διάρκεια του διηµέρου θα επισκεφτούµε τις
κορυφές Καρδαράς (2451µ.),Φλάµπουρο (2473µ.), Νάνα (2284µ.),
Σκολιό (2904µ.), Σκάλα(2882µ.), Άγ. Αντώνιος(2815µ.).

Το τελείωµα της πρώτης ηµέρας θα µας βρει στην κορυφή Φλάµπουρο για να
απτυπώσουµε τα χρώµατα της δύσης, ενώ το ξηµέρωµα της επόµενης ηµέρας θα µας
βρει να αποθανατίζουµε την ανατολή σε µια από τις ψηλότερες κορυφές του
Ολύµπου, στην κορυφή Σκάλα.

Η πρόσβαση µας µέχρι τα 2500 µέτρα θα γίνει µε οχήµατα 4Χ4 και από εκεί θα
ξεκινάει περιπατητικά η περιήγηση µας στις άγριες πλαγιές και τις ψηλές κορυφές,
όπου µπορεί να µας καλωσορίσουν κοπάδια από άγρια άλογα και αγριόγιδα. Θα
έχετε την ευκαιρία να δοκιµάσετε διάφορες τεχνικές φωτογράφισης, να µάθετε
χρήσιµες πληροφορίες, αλλά και συµβουλές για την φωτογράφιση τοπίου, ενώ

παράλληλα θα γνωρίσουµε και θα εξοικειωθούµε µε τον κατάλληλο φωτογραφικό και
ορειβατικό εξοπλισµό.

Η διανυκτέρευση θα γίνει σε αντίσκηνα και υπνόσακους της The North Face.
Η διατροφή µας θα είναι προγραµµατισµένη καθόλη τη διάρκεια του διηµέρου.
Μετά την παρακολούθηση του workshop θα δοθεί βεβαίωση από την Canon
σε όλους τους συµµετέχοντες

Overview:
•

Ηµεροµηνία διεξαγωγής 23-24 Σεπτεµβρίου 2017

•

Διαδροµή: Καταφύγιο Ανάγκης «Χριστάκης» (2550µ.) - Κορυφές Καρδαράς (2451µ.),
Φλάµπουρο (2473µ.), Νάνα (2284µ.), Σκολιό (2904µ.), Σκάλα (2882µ.), Άγ. Αντώνιος
(2815µ.)

•

Αριθµός συµµετεχόντων: 10-15 άτοµα

•

Ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων 10 άτοµα

•

Σηµείο συνάντησης χωριό Καλύβια Κοκκινοπηλού

•

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση µπορείτε να επικοινωνήσετε
στοinfo@enjoytravelandtourism.com

•

Για επικοινωνία µε τον φωτογράφο µπορείτε να επικοινωνήσετε
στο b.giritziotis@gmail.com

Κόστος workshop και τι περιλαµβάνει:
Το κόστος του workshop είναι 210€
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται:
•

Μετακίνηση από το χωριό Καλύβια στο καταφύγιο Χριστάκη και επιστροφή

•

Σκηνές, υπνόσακοι, σεντόνια υπνόσακων και υποστρώµατα για την διανυκτέρευση
στο οροπέδιο του καταφυγίου «Χριστάκης» (2550µ.).

•

2 ενδοιάµεσα µικρά γεύµατα (σάντουιτς, χυµός, σοκολάτα, νερό).

•

1 δείπνο (κυρίως πιάτο, σαλάτα, γλυκό, κρασί ή µπύρα).

•

1 πρωινό (τσάι Ολύµπου, µέλι, ταχίνι, ψωµί)

•

Νερό καθ’ όλη την διάρκεια του διηµέρου.

•

Συνοδοί καθ’ όλη την διάρκεια του διηµέρου.

•

Εκπαιδευτικό κόστος

•

Αναµνηστικό δώρο για τους συµµετέχοντες.
Δεν συµπεριλαµβάνεται στο κόστος:

•

Ενοικίαση / αγορά εξοπλισµού βουνού η φωτογραφίας

•

Άλλα γεύµατα ή ποτά

•

Οτιδήποτε δεν ορίζεται ρητά στις καλύψεις του workshop

•

Οι µετακινήσεις από και προς το χωριό Καλύβια

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 23 Σεπτεµβρίου 2017
10:30 Συνάντηση στην πλατεία του χωριού Καλύβια (Ελασσόνα, Λάρισας)
10:30 - 10:45: Μικρή στάση και αναχώρηση µε οχήµατα 4Χ4 προς καταφύγιο
"Χριστάκης" (2550µ.)
10:45 - 11:45: Η πρώτη µας στάση. Από το σηµείο που θα µας αφήσουν τα οχήµατα
θα ξεκινήσουµε µια οµαλή πεζοπορία διασχίζοντας µια κορυφογραµµή που περνά
από τις κορυφές Καρδαράς (2451µ.), Φλάµπουρο (2473µ.), Νάνα (2284µ.). Η θέα
προς το «Στεφάνι» του Ολύµπου είναι εκπληκτική και πιθανόν κοπάδια από άγρια
άλογα να µας παρατηρούν από τους απέναντι λόφους. Θα δοθεί µικρό γεύµα σε
όλους τους συµµετέχοντες.
15:00 - 16:00 Επιστροφή, όπου θα µας παραλάβουν τα οχήµατα και θα µας
οδηγήσουν στο καταφύγιο "Χριστάκης". Οι σκηνές µας για την διανυκτέρευση θα είναι
έτοιµες και θα υπάρχει αρκετός χρόνος για ξεκούραση και οργάνωση για την
συνέχεια. Θα υπάρξει µικρό γεύµα για όλους τους συµµετέχοντες.
16:00 - 18:00: Ξεκούραση και προετοιµασία για τη συνέχεια
18:00 - 20:00: Θεωρητικό µάθηµα φωτογραφίας για το πώς οργανώνουµε τον
εξοπλισµό µας σε εξόρµηση βουνού.
20:00: Βραδινό γεύµα, γύρω από τη φωτιά

22:00: Προτεινόµενη κατάκλιση, αλλά όχι υποχρεωτική!!! Εµείς θα κάνουµε παρέα σε
όσους έχουν όρεξη για κουβέντα! Η διανυκτέρευση έχει προβλεφθεί να γίνει σε
αντίσκηνα µε υπνόσακο εως -7, παρόλα αυτά αν υπάρχει διαθέσιµο κρεβάτι µέσα στο
καταφύγιο ανάγκης και επιθυµείτε, µπορείτε να επιλέξετε να κοιµηθείτε στο
καταφύγιο.

Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου 2017
4:30 - 5:00: Πρωϊνό ξύπνηµα, προετοιµασία εξοπλισµού (ορειβατικού και
φωτογραφικού). Πρωϊνό τσάι Ολύµπου, µέλι, ταχίνι, µαρµελάδα,χυµός
5:00 - 6:30: Ανάβαση προς την κορυφή Σκάλα (2882µ.). Η ανατολή δεν θα µας
περιµένει για αυτό και η αναχώρηση είναι νωρίς. Η αποζηµίωση τεράστια, αφού θα
έχουµε τη δυνατότητα να την αποθανατίσουµε µε θέα το Στεφάνι του Ολύµπου. Ζεστό
τσάι σε όλους στην ανατολή!
6:30 - 8:00: Μετά την ανατολή θα αφιερώσουµε αρκετό χρόνο να φωτογραφίσουµε
στη γύρω περιοχή, τα εκπληκτικά Καζάνια, τον Μύτικα, και τη βορινή πλευρά του
Ολύµπου. Για το λόγο αυτό θα µεταφερθούµε στη διπλανή και στη δεύτερη ψηλότερη
κορυφή του Ολύµπου Σκολιό (2904µ.)
8:00 - 11:30: Συνεχίζουµε πεζοπορώντας προς την κορυφή του Αγ. Αντωνίου
(2815µ.) και το οµόνυµο καταφύγιο ανάγκης. Μέσα από µια βατή 1ώρας πεζοπορία
θα φτάσουµε στην κορυφή και θα έχουµε χρόνο για φωτογράφιση και ξεκούραση.
11:30 - 13:00: Κατηφορίζουµε προς το καταφύγιο "Χριστάκη"
13:00 - 14:00: Μικρό γεύµα και τακτοποίηση στα αυτοκίνητα
14:00 - 15:30: Ξεκινάει η επιστροφή µας µε τα 4Χ4 για το χωριό Καλύβια
15:30 - 16:00: Στάση για ξεκούραση σε καφενείο της περιοχής.

FAQs - Χρήσιµες πληροφορίες

Σηµείο συνάντησης:

10:30 στην κεντρική πλατεία του χωριού Καλύβια
https://goo.gl/maps/nmLMHDvuLe22
Η σύνδεση για τους συµµετέχοντες µπορεί να γίνει µε υπεραστικές συγκοινωνίες
(www.ktel.gr). Το πιο κοντινό σηµείο για σύνδεση µε τη διοργάνωση είναι η
Ελασσόνα, η οποία συνδέεται απευθείας µε τις υπεραστικές συγκοινωνίες ΚΤΕΛ ή
µέσω εθνικής οδού από τη Λάρισα.
Αποστάσεις: Αθήνα - Ελασσόνα 394χλµ
Θεσσαλονίκη - Ελασσόνα 140χλµ
Ελασσόνα - Καλύβια 20,6χλµ
Σηµείο στον χάρτη: https://goo.gl/maps/2GBdshh2pGv

Τι πρέπει να έχω µαζί µου;
Απαραίτητος είναι ο προσωπικός εξοπλισµός που περιλαµβάνει:
•

Ορειβατικό σακίδιο τουλάχιστον 35-40 λίτρων

•

Πεζοπορικά ή ορειβατικά παπούτσια

•

Καπέλο

•

Σκούφο

•

Λεπτά γάντια

•

Αντιανεµικό και αδιάβροχο jacket

•

Φακό κεφαλής (αν έχετε µε κόκκινο φως θα βοηθήσει στις νυχτερινές λήψεις)

•

2 ζευγάρια κάλτσες και εσώρουχα

•

1 εξτρά ελαφρύ παντελόνι

•

2 εξτρά T-shirts ή µπλούζες (εξαρτάται το δελτίο καιρού)

•

Fleece ή pullover

•

Μπατόν

•

Προσωπικά είδη υγιεινής (πετσέτα, οδοντόβουρτσα, οδοντόκρεµα, γυναικείος
εξοπλισµός, κ.α.)

•

Παγούρι για ζεστά ροφήµατα

•

Μη ξεχάσετε την προσωπική σας φαρµακευτική αγωγή όσοι ακολουθείτε

•

Κινητό και powerbank

•

Ένα εξτρά σακίδιο µε ρούχα πόλης που θα παραµείνει στο αυτοκίνητο για λόγους
ασφαλείας - άσχηµου καιρού

•

Μικρά γεύµατα κατά τη διάρκεια της εκδροµής. Αν και έχει προβλεφθεί από τη
διοργάνωση, καλό είναι να τσεκάρετε και να είστε πλήρεις µε βάση τα προσωπικά
σας δεδοµένα.

Προαιρετικός εξοπλισµός φωτογραφίας:
•

Φωτογραφική µηχανή DSLR ή mirrorless

•

Τουλάχιστον ένα φωτογραφικό φακό 24mm

•

Ένα ελαφρύ τρίποδο

•

Τουλάχιστον 2 εξτρά µπαταρίες

•

Κάρτες µνήµης η µία τουλάχιστον 16GB

•

Γενικές πληροφορίες:
• Ρωτήστε µας αν σας λείπει κάτι από τον φωτογραφικό σας εξοπλισµό, µπορεί κάτι
να µας περισσεύει. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να ενοικιάσετε φωτογραφικό
εξοπλισµό σας προτείνουµε το www.rentphotovideo.gr, όπου κάνει έκπτωση 20% σε
όλους τους συµµετέχοντες.
• Ρωτήστε µας αν χρειάζεστε βοήθεια για τον ορειβατικό σας εξοπλισµό. Στο
www.v15.gr θα βρείτε ότι χρειάζεστε για τον ορειβατικό σας εξοπλισµό µεέκπτωση
10% σε όλους τους συµµετέχοντες.
• Σηµειώστε µας ότι είστε χορτοφάγος και θα κανονίσουµε εµείς για τα γεύµατα σας.
• Το πρωί πριν την αναχώρησή µας µπορείτε να µας δώσετε ένα σάκο περίπου 5
κιλών, µε προσωπικά σας αντικείµενα που θα χρειαστείτε στον χώρο του camp, για
να σας τoν µεταφέρουµε.
• Εάν επιθυµείτε να αγοράσετε extra τρόφιµα, γλυκά κ.ά. θα µπορείτε να αγοράσετε
πριν την αναχώρηση µας για το βουνό και να µεταφερθούν στο σηµείο του camp µε
τα οχήµατα της διοργάνωσης.
• Νερό θα υπάρχει για όλους τους συµµετέχοντες καθ΄ όλη την διάρκεια του photo
camp και θα δίνεται σε µπουκάλια του 1,5 λίτρου.

Χρειάζεται προηγούµενη εµπειρία;

Δεν χρειάζεται προηγούµενη εµπειρία σε θέµατα βουνού ή φωτογραφίας. Απαιτείται
βέβαια να υπάρχει ορειβατικός εξοπλισµός πλήρως λειτουργικός, φωτογραφική
µηχανή, καλή φυσική κατάσταση και καλή διάθεση!

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συµµετοχής στη δραστηριότητα;
Οι δραστηριότητες και η εκδροµή, θα γίνουν σε ορεινό περιβάλλον από
την Enjoy Travel and Tourism και είναι κατάλληλες για οποιονδήποτε διαθέτει καλή
υγεία και βασικό επίπεδο φυσικής κατάστασης (εκτός και αν ρητά αναφέρεται άλλο
επίπεδο φυσικής κατάστασης που απαιτείται. Παρά την προσπάθεια µας για
προσεγµένο προγραµµατισµό της δραστηριότητας και αυξηµένο επίπεδο ασφάλειας
κατά την εξέλιξη της, ο συµµετέχων αναγνωρίζει και αποδέχεται πως οποιαδήποτε
δραστηριότητα στο βουνό ενέχει κίνδυνο τραυµατισµού, απώλειας µέλους σώµατος ή
της ίδιας της ζωής.
Ο συµµετέχων αναλαµβάνει την πλήρη ευθύνη να κρίνει εάν και εφόσον µπορεί να
συµµετέχει στην εκδροµή χωρίς να επιβαρύνει την υγεία του καθώς επίσης και πως
δε θα θέσει τη ζωή του ή µέλος τους σώµατος του σε κίνδυνο. Αναγνωρίζει και
δέχεται πως τα καιρικά φαινόµενα στο βουνό είναι ευµετάβλητα και απρόβλεπτα, για
το λόγο αυτό ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για ακύρωση της εκδροµής, αλλαγής
σχεδιασµού. Επίσης σε περίπτωση που τεθεί ο συµµετέχων σε κίνδυνο είτε
τραυµατισµού, απώλειας µέλους του σώµατος, ή της ίδιας τη ζωής, η ευθύνη του
διοργανωτή περιορίζεται µέχρι το σηµείο της σωστής προετοιµασίας και ορθής
απόφασης / επιλογής / αλλαγής σχεδιασµού, οδηγιών ώστε να διασφαλιστεί όσο
γίνεται η σωµατική ακεραιότητα, ψυχική πνευµατική υγεία των συµµετεχόντων.

Ο συµµετέχων είναι υπεύθυνος και υπόλογος για την ειλικρινή δήλωση κατάστασης
της υγείας του, αναγνωρίζει και αποδέχεται πως ο διοργανωτής δε φέρει ευθύνη για
τραυµατισµούς ή προβλήµατα υγείας που προϋπήρχαν στον ίδιο, καθώς και για
τυχόν επιβάρυνση που ενδέχεται να υποστεί η κατάσταση της υγείας του, από τη
συµµετοχή του στη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που ο συµµετέχων λόγω ψευδής
ή/και ανεπαρκής δήλωσης κατάστασης υγείας ή δεν έχει τον εξοπλισµό που
απαιτείται και δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στον προγραµµατισµό της εκδροµής /

δραστηριότητας, ο διοργανωτής έχει τη δυνατότητα να σταµατήσει τον συµµετέχων
από τη δραστηριότητα, µε τη µόνη υποχρέωση να εξασφαλίσει συνθήκες ασφαλείας
και να καλέσει την επίσηµη βοήθεια διάσωσης, εάν και εφόσον χρειάζεται. Το κόστος
της διάσωσης βαρύνει αποκλειστικά τον συµµετέχων, όπως επίσης σε περίπτωση
θέσει όλη την οµάδα ή κάποιο άλλο µέλος σε κίνδυνο, λόγω ψευδής ή/και ανεπαρκής
δήλωσης κατάστασης υγείας ή προβληµάτων, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
οποιαδήποτε οικονοµική απαίτηση ή οποιαδήποτε ένδικη απόφαση παρθεί.

Ποια είναι η πολιτική ακύρωσης;
•

Oποιαδήποτε αλλαγή / ακύρωση / ενηµέρωση, πρέπει να γίνεται στο
email info@enjoytravelandtourism.com

•

Για ακυρώσεις εώς 30 ηµέρες πριν τη δραστηριότητα, υπάρχει το δικαίωµα
επιστροφής 100% των χρηµάτων, αφαιρουµένων του κόστους τραπεζικών
συναλλαγών για την κράτηση και την επιστροφή των χρηµάτων.

•

Για ακυρώσεις 30 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία (µετά τις 00:00 ώρα Ελλάδος), και
µέχρι 7 ηµέρες πριν τη δραστηριότητα (00:00 ώρα Ελλάδος), υπάρχει το δικαίωµα
επιστροφής του 50% του κόστους συµµετοχής αφαιρουµένων του κόστους
τραπεζικών συναλλαγών για την κράτηση και την επιστροφή των χρηµάτων.

•

Για ακυρώσεις 7 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία (από τις 00:00) και έπειτα µέχρι την
ηµεροµηνία της δραστηριότητας, δεν προκύπτει δικαίωµα επιστροφής χρηµάτων, και
παρακρατείται όλο το κόστος της εκδροµής.

•

Η εκδροµή θα πραγµατοποιηθεί µόνο εφόσον συµπληρωθεί ο ελάχιστος αριθµός
ατόµων. Σε περίπτωση που δε συµπληρωθεί ο ελάχιστος αρθµός ατόµων, η
διοργάνωση θα διαθέσει κουπόνι ίσης αξίας για τη συµµετοχή σε µελλοντική εκδροµή
µε το ίδιο ή παρεµφερές αντικείµενο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα µεταφοράς του
εισιτηρίου σε άλλο πρόσωπο, χωρίς προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση από τον
διοργανωτή. Οι όροι και προϋποθέσεις δεσµεύουν το ίδιο τον αντικαταστάτη.

Πρέπει να έχω µαζί µου το εισιτήριο;

Η συµµετοχή είναι έγκυρη εφόσον φέρεται µαζί σας τη φόρµα εγγραφής σας και
αποδεικνύεται µε επίσηµο έγγραφο η ταυτοπροσωπεία

Μπορεί το εισιτήριο µου να µεταφερθεί;
Ό,τι προβλέπεται µε βάση την πολιτική ακύρωσης που περιγράφεται ανωτέρω.

Υπάρχει πρόβληµα αν στο εισιτήριο εµφανίζεται διαφορετικό όνοµα από το
άτοµο που θα συµµετάσχει;
Το όνοµα κράτησης θα πρέπει να ταυτίζεται µε το πρόσωπο που θα παρακολουθήσει
τη δραστηριότητα και χρειάζεται να αποδεικνύεται µε επίσηµο έγγραφο
Πώς µπορώ να επικοινωνήσω µε τον διοργανωτή για περαιτέρω πληροφορίες;
Μπορείτε να αποστείλετε τις απορίες σας στοinfo@enjoytravelandtourism.com
Μπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον φωτογράφο στοb.giritziotis@gmail.com

