www.fotoklub-otrokovice.cz

Kamínka 2013
Fotoklub Beseda Otrokovice
vás zve
na třetí podzimní fotografický workshop v Chřibech,
který se uskuteční ve dnech 18. – 20. 10. 2013
v rekreačním areálu na Kamínce.

Program:
pátek 18. 10. 2013
15:00-17:00

18:00-19:00
19:00-19:30
19:30-21:00
22:00-23:00

příjezd účastníků, ubytování
příprava a instalace fotografií oblíbené formy “výstavy na šňůře”
(FK Art Collegium Frýdek-Místek + FK Znojmo)
večeře
vyhlášení fotosoutěže o ceny
Milan Vícha, profesionální fotograf muzikantů, přednáška a projekce
Jaroslav Stojaník, lektor sobotního workshopu,představení sobotního
programu

sobota 19. 10. 2013
V průběhu celého dne bude probíhat předváděcí akce produktů FOMEI
07:00-08:00
08:30-17:00

12:00-13:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:30-22:00

22:00

snídaně
Jaroslav Stojaník (absolvent Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity
v Opavě). Workshop – exponometrie, práce s modelem v ateliéru i plenéru,
tvůrčí portrét
Individuální fotografování v malebné krajině CHKO Chřiby
oběd
večeře
diskuze, hodnocení a výběr fotografií
prof. Mgr Pavel Dias, držitel ceny Osobnost české fotografie za
dlouhodobý přínos udělovanou Asociací fotografů České republiky.
Přednáška a projekce fotografií.
Raut

neděle 20. 10. 2013
07:00-08:00
08:00-12:00
12:00-13:00
13:00-

snídaně
diskuze, vyhodnocení fotografií a předání hodnotných cen
oběd
ukončení akce a rozloučení

Otrokovická Beseda
Nám. 3. května 1302
765 02 OTROKOVICE

www.fotoklub-otrokovice.cz

Poplatek za workshop 600,- Kč
Organizační pokyny:
Náklady na ubytování a stravu nespadají jako každý rok pod Fotoklub Beseda Otrokovice, každý
účastník si hradí sám přímo pronajímateli areálu!

chatka:

pro 4 osoby cena osoba/noc - 100 Kč + 12 Kč rekreační poplatek + 100 Kč
zapůjčení elektrického přímotopu na noc (na chatku)
(prostěradlo, polštářek - nutné mít vlastní spacák, 2 skříňky, stolek)
WC + umývárna (sprchy, teplá voda) - společné

srub:

6+2 osob
1 noc
2 100 Kč/noc
2 a více nocí
1 800 Kč/noc
Počet srubů v areálu: 3

Ubytování nad restaurací bude blokováno pro přednášející.
Více o ubytování na www.kaminka.cz
Při přihlášení nahlaste pořadateli o jaký typ ubytování máte zájem, v případě skupin uveďte
jmenný seznam účastníků. Na cestu přibalte dobrou náladu a notebooky!
Zájemci o workshop zasílejte přihlášky na e-mail: fotoklub.otrokovice@gmail.com
Případně telefonicky na číslo:
604 273 572 (Richard)
774 974 064 (Svaťa)

Těšíme se na setkání

S pozdravem
Fotoklub Beseda Otrokovice
Nám. 3. května
765 02 OTROKOVICE
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Jak se na kamínku dostanete? Rekreační středisko Kamínka se nachází u obce Roštín,
17 km jihozápadně od Kroměříže. Z Kroměříže směr Zdounky. viz přiložená mapka:

GPS souřadnice: 49°11'8.962"N, 17°18'29.790"E
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