www.fotoklub-otrokovice.cz

Kamínka
na Kopánkách 2018
Letošní, již osmý ročník workshopu, se bude poprvé konat na jiném místě na Kopánkách (viz. níže) také se nám podařilo
sehnat hned tři velmi zajímavé lektory a na sobotu velmi významného přednášejícího, jak vminulých ročnících se dozvíte
se něco o práci smodelem se světlem, kompozici atd. Nebude nouze o několik překvapení a tak nezbývá než si přát dobré
počasí.

Program:
pátek 5. 10. 2018
13:00-17:00
18:00-18:30
18:30-19:30
19:30-20:00
20:00-22:00
od 21:00

příjezd účastníků, ubytování
oficiální zahájení
večeře
informace k fotosoutěži
lektoři sobotního a nedělního workshopu, představení, organizace workshopu Jiří Holubpoutavá přednáška - pěšky z Užhorodu
nezapomenutelná večerní grilovačka, seznamovací večírek

sobota 6.10. 2018
V průběhu celého dne bude probíhat předváděcí akce fototechniky NIKON a objektivů
ZEISS včetně vyzkoušení v praxi
07:00-08:00
08:30-17:00

snídaně
Workshop lektoři - Vít Mádr, Jiří Růžek, Kamil Rodinger
rozdělení účastníků do skupin, fotografování v atelieru, exteriéru
oběd
večeře
Tono Stano - projekce fotografií a přednáška známého fotografa a profesora
na vysoké fotografické škole v Opavě

12:00-13:00
17:30-18:30
19:00- 22:00
Od 22:00

průběžně opékání špekáčků, individuální fotografování v atelieru

neděle 7. 10. 2018
08:30-09:30
09:30-09:50
10:00-12:00
12:00-13:00

snídaně
fotografování - společné foto
diskuze, projekce, vyhodnocení fotografií a předání hodnotných cen
individuálně – oběd, po obědě dle nálady rozloučení a odjezd domů

Více informací o lektorech a další najdete na www.fotoklub-otrokovice,
informace a diskuze na www.facebook.com/fotoklub.beseda.otrokovice

Poplatek za workshop 800,- Kč
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Organizační pokyny
Náklady na ubytování a stravu nespadají jako každý rok pod Fotoklub Beseda Otrokovice, každý
účastník si hradí sám přímo pronajímateli areálu!
Ubytování:
Ubytování je možné na hotelu nebo v chatkách. V hlavní hotelové budově na Kopánkách je k dispozici
v I. patře 7 čtyřlůžkových pokojů a ve II. patře 7 třílůžkových pokojů. V areálu střediska je rozmístěno
pět chat, nejvzdálenější asi 30m od restaurace. Každá chata je rozdělena na dvě samostatné bytové
jednotky a každá tato jednotka (polovina chaty) má vlastní vchod, sociální zařízení, sprchový kout s
umývadlem, obývací pokoj se stolem a židlemi a ložnici se dvěmi patrovými a jednou obyčejnou
postelí. Celkem je tedy deset chatových jednotek po pěti lůžkách, což je 50 lůžek. Chaty mají
bezbarierový přístup.
Cena za ubytování je 330,- za osobu a noc v případě že se ještě nebude topit. Pokud se už topit bude,
tak je cena 380,- za osobu a noc.
Strava:
Strava je formou plné penze za 580,-/osoba. Za celý víkend je to dvakrát snídaně formou rautu,
dvakrát večeře a jeden oběd.
POZOR nebude možno vybírat z jídelního lístku, jídla budou pevně určena. Pokud bude zájem o
vegetariánskou stravu, tak prosím nahlaste předem a mi vám to zařídíme.
Na hotelu není možnost platby kartou.
Více o ubytování na www.kopanky.cz
Při přihlášení nahlaste pořadateli o jaký typ ubytování máte zájem, v případě skupin uveďte jmenný
seznam účastníků.
Na cestu přibalte dobrou náladu,notebooky! případně kytaru či jiný hudební nástroj.
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
Svaťa a Ríša, Fotoklub Beseda Otrokovice
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Kontakt a mapa:
Rekreační a školící středisko Kopánky
Mikulčin Vrch 214
687 74 Starý Hrozenkov
Česká republika

GPS: 48°57'40.7"N 17°47'45.0"E
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