Organizator- Adres Korespondencyjny:Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików
i Twórców Audiowizualnych -(DSAFiTA) 50-000 Wrocław-68,Skry. Poczt.856, tel.713445792
KONTO:94 1090 2398 0000 0006 0801 7849 Bank Zachodni WBK S A ,1 - Oddział Wrocław
Współorganizator - Światowe Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych

„Międzynarodowy Plener Fotograficzny „Z WIZYTĄ U ARTYSTY II”– Ślęża 2017”
Zapraszamy do udziału w plenerze fotograficznym pt. „Międzynarodowy Plener Fotograficzny - Ślęża 2017”, który
odbędzie się w dniach 15. 06. do 18. 06. 2017 r. (od czwartku do niedzieli). W ramach pleneru: Zakwaterowanie
,śniadania i obiadokolacje.Grupa I - podstawowa - fotografowanie w pięknych miejscach krajobrazowo oraz
artystycznie.Grupa – II grupa podstawowa + fotografowanie modelki - dla zapisanych na tę opcję. Poznajemy
kolejnego znanego artystę,na którego terenie i w pracowniach fotografujemy. Mieszkamy w pięknym miejscu,
którego zdjęcia załączone są do maila wraz z tym programem – zaproszeniem.
PLENER - ZAPISY I WPŁATY DO: 20 .05. 2017 r.
1.15.04.2017 r.,godz.10,oo – 13,oo przyjmowanie uczestników i zakwaterowanie, godz.14 – 19,oo– fotografo wanie,krajobrazy,tematy artystyczne,ludzie itp...,praca z modelką – zapisani na te opcję , godz.19,30-obiado –
kolacja a następnie:zajęcia integracyjne ognisko , grill itp..
2.16.04.2017 r.,godz.7,oo-9,oo śniadanie,godz.10,oo-18,00 fotografowanie. Góra Ślęza,Sulistrowice,Sulistrowiczki,
Sobótka i okolice, godz.19,30 obiadokolacja a po kolacji zajęcia integracyjne -biesiada z piwem i grillem lub
ognisko.
3.17.04.2017 r.,godz.7,oo-9,oo śniadanie,godz.10,oo – 18,00 fotografowanie , godz.19,30 – obiadokolacja, zajęcia
Integracyjne ognisko lub mały bankiecik przy piwie – wg ustalenia z uczestnikami pleneru.
4.18.04.2017 r.,godz.7,oo-9,oo śniadanie,godz.10 – 13,oo fotografowanie, godz.16,oo zakończenie pleneru.
Koszt udziału w plenerze:610,oo zł. Płatne do dnia 20 .05. 2017 r. Na konto: Dolnośląskie Stowarzyszenie
Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych,ul. Włodkowica 31, Wrocław,
Konto nr. 94 1090 2398 0000 0006 0801 7849 Bank Zachodni S. A. Oddział Wrocław.
UWAGA: Udział w opcji: fotografowanie fotomodelki – uczestnicy dopłacają 250 zł (koszt dla uczestnika
biorącego udział w fotografowaniu modelki = 860,oo zł ).
UWAGA: NALEŻY DOTRZYMAĆ TERMINU ZAPISU I WPŁATY . MAMY OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC i BY
WSZYSTKO CO ZAPLANOWALIŚMY PRZYGOTOWAĆ MUSIMY ZNAĆ ILOŚĆ UCZESTNIKÓW JUŻ W DNIU
20 .05. 2017 r.
KOSZTY/OPCJE:PLENER= 610,00 zł / PLENER + MODELKA = 860 zł -proszę zakreślić wybraną opcję.

(

uwaga jeśli w opcji „akt i portret” zapisze się zbyt mała ilość osób to realizowali będziemy podstawowe tematy
pleneru a wpłaty dotyczące tej opcji przejdą na kolejny plener. Minimalnie przy aktualnej wpłacie do opcji „akt i
portret” musi być minimalnie czterech uczestników).

Każdy uczestnik winien we własnym zakresie ubezpieczyć się na czas wyjazdu. Dokonując zapisu
uczestnik przyjmuje w/w warunki udziału w plenerze co potwierdza podpisem na „karcie zgłoszenia”.
Wypełnioną i podpisaną „kartę zgłoszenia” należy wysłać na adres organizatora: DSAFiTA,
Zbigniew Stokłosa, Skry. Poczt. 856, 50-000 Wrocław - 68 z załączonym kwitem wpłaty lub na adres e-mail:
dsafita@gmail.com (skany karty zgłoszenia z podpisem + skan dowodu wpłaty). Po otrzymaniu karty
zgłoszenia wraz z kwitem potwierdzającym wpłatę wyślemy dokładny adres i potwierdzenie udziału w
plenerze. Zapisu i wpłaty można dokonać także w sekretariacie Stowarzyszenia w każdą
niedzielę w godzinach od 13,00 – 15,00
Komisarstwo i prowadzenie pleneru: Zbigniew Stokłosa a w przypadku dużej ilości uczestników także inny fotografik
ze Stowarzyszenia.
Wszelkie dodatkowe pytania kierować należy:Zbigniew Stokłosa, tel 0604540271

UWAGA: Po plenerze zorganizujemy wystawę poplenerową w Galerii Ośrodka Kultury w Sobótce, w Galerii
DSAFiTA we Wrocławiu . Po kilku plenerach wydamy pocztówki z najlepszych prac wykonanych podczas
pleneru lub katalog wystaw poplenerowych. Każdy uczestnik – autor danej pocztówki otrzyma 400 egzemplarzy
swojego zdjęcia wydanego w formie pocztówk lub katalog wystawy poplenerowej.

Zarzad DSAFiTA

