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REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH 
  „Ocalmy od zapomnienia” 

 
I. Organizacja 
1. Pomysłodawcą i głównym organizatorem warsztatów jest Stowarzyszenie Dolina Pilicy. 

     Wszelkie kwestie związane z organizacją warsztatów należy kierować na adres: 

Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie Dolina Pilicy  
Ul. Św. Antoniego 55  
97-200 Tomaszów Maz. 
Tel.44 710 15 52 
 

2 Termin – Warsztaty fotograficzne prowadzone przez Pana Macieja Piąstę będą się odbywać  
    19 sierpnia 2014 w plenerze. 
 
3. Prace powstałe podczas warsztatów będą wykorzystane dla celów promocyjnych Stowarzyszenia.   
    Prezentowane będą na stronach internetowych www.dolinapilicy.pl  ,profilu Stowarzyszenia portalu  
    internetowego facebook a także na łamach wydawanych materiałow promocyjnych – folderów,  
    biuletynów.  
 
 II. Cele Warsztatów  
 1. Celem jest nauka fotografowania poprzez: 

 Poznawanie ważnych obiektów historycznych i zabytkowych  

 Dokumentacja pozostałości architektury i zabudowy drewnianej 

 Świadomości potrzeb zapisu fotograficznego mijających czasów na potrzeby przyszłych 
pokoleń 

 Umiejętność poprawnego fotografowania pozwoli uczestnikom doskonalić swoje umiejętności 
a w przyszłości wykazać się dodatkowymi zdolnościami w pozyskiwaniu pracy lub 
zarobkowaniu w taki oto sposób 

 Zwrócenie uwagi uczestników na bardzo ważną rolę fotografii jako jednego z wielu rodzajów 
dokumentacji- zapisu tak ważnej dla następnych pokoleń 

 Naukę kompozycji obrazu, kadrowania oraz artystycznego spojrzenia na fotografowane 
obiekty. 

 Dokonanie dokumentacji, która w przyszłości będzie cennym źródłem informacji jak również 
powstanie wspaniały materiał reklamowy regionu dla Stowarzyszenia jak również dla 
Gospodarstw agroturystycznych jako zachęta do odwiedzenia regionu. 

   2. Uczestnicy będą mogli nauczyć się: 

 Prawidłowo dobierać parametry naświetlania i wprowadzać korekty ekspozycji. 

 Zasad działania auto-focusa i jak stosować głębię ostrości. 

 Zasad dobierania czasu naświetlania do rodzaju zdjęć. 

 Optymalnie wykorzystywać różne ogniskowe obiektywów. 

 Ustawiać balans bieli. 

 Błędy w fotografii - kreatywne wykorzystanie walorów fotografii często uważanych za błędy 
techniczne. 

 

http://www.dolinapilicy.pl/
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  3. Harmonogram 

9:00 Spotkanie uczestników na Zamku w Inowłodzu, omówienie programu warsztatów,  
        część teoretyczna, kilka słów o podstawach  
10:30 – 18:00 - Wyjazd w plener m.in. 

 Zamek Kazimierza Wielkiego  

 Kościół Św. Idziego 

 Synagoga 

 Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła z XVI wieku 
14:00 - 14 :40 – przerwa na posiłek we własnym zakresie 

 Architektura drewniana Brzustowa 

 Krystyna Kozera – twórca ludowy  

 Kapliczki przydrożne 

 Wincentynów – Skansen Niebowo  

 Konkurs fotograficzny 
18:00 Powrót do Inowłodza i zakończenie  warsztatów 

4. Konkurs fotograficzny dla uczestników 
    Na zakończenie warsztatów zostanie przeprowadzony konkurs fotograficzny dla  
    wszystkich uczestników warsztatów według Regulaminu – Załącznik nr 2. 

III. Warunki uczestnictwa w warsztacie 
1. Uczestnikiem Warsztatów może zostać każdy z terenu działania Stowarzyszenia Dolina Pilicy. 
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich osób, bez jakichkolwiek ograniczeń wiekowych 
posiadających aparat cyfrowy. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody 
rodziców lub opiekunów i dostarczenie jej organizatorom wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową. 
 
2. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. 
 
3. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest potwierdzone przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy 
zakwalifikowanie zgłoszenia. 
 
IV. Zasady naboru uczestników warsztatów 
1. Zgłoszenia należy dostarczyć do dnia 13 sierpnień 2014 r. na adres: 
Stowarzyszenie Dolina Pilicy  
ul. Św. Antoniego 55  
97-200 Tomaszów Maz.  
lub e-mailem na adres dolinapilicy@onet.eu.  
 
2. O zakwalifikowaniu się na warsztaty  będzie decydowała kolejność zgłoszeń.  
    Utworzona zostanie lista rezerwowa w przypadku rezygnacji z uczestnictwa. 
 
3. Limit uczestników w Warsztacie wynosi 10 osób. 
 
4. Potwierdzenie zakwalifikowania, uczestnik warsztatów otrzyma mailowo do dnia 14 sierpnia 2014 
roku. Więcej informacji można uzyskać pod tel. 44 710 15 52 
 
 
 
 
 

mailto:dolinapilicy@onet.eu
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V. Prawa autorskie oraz dane osobowe 
1. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, 
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich 
fragmentów uczestników Warsztatów dla celów opublikowania w internetowych i pisemnych 
publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych 
Stowarzyszenia Dolina Pilicy a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego 
wizerunku i wypowiedzi lub ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym 
Warsztaty. Uczestnikom Warsztatów nie przysługują żadne roszczenia wobec Stowarzyszenia Dolina 
Pilicy z tego tytułu. 
 
2. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku 
przez Stowarzyszenie Dolina Pilicy. Jednocześnie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz 
możliwość ich modyfikowania. 
 
VI. Postanowienia końcowe 
1. W trakcie trwania zajęć uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ. 
 
2. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminowych, jednak nie mogą one uszczuplać 
praw przyznanych uczestnikom. 
 
 
VII. Załączniki do Regulaminu Warsztatów: 
Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa 
Załącznik nr 2 - Regulamin konkursu 
 


