
Regulamin Warsztatów Fotograficznych 

„Uroki Fotografii Cyfrowej”

1. ORGAZNIZACJA: 

1.1. Organizatorem  Warsztatów  Fotograficznych „Uroki  Fotografii  Cyfrowej”

zwanych  dalej  „Warsztatami  Fotograficznymi”,  jest  270  Dąbrowska  Drużyna

Wędrownicza  „Przetrwamy”,  z  siedzibą  przy  ul.  Orzeszkowej  9a,  41-300  

Dąbrowa Górnicza. Główną prowadzącą jest Sam. Monika Wójcicka. 

1.2. Warsztaty  Fotograficzne „Uroki  Fotografii  Cyfrowej” organizowane  

są  w  ramach  realizacji  próby  na  stopień  Harcerki  Orlej  Sam.  Moniki  Wójcickiej.  

Każdy  z  uczestników  Warsztatów  Fotograficznych  przystępując  do  udziału  

w niniejszych  Warsztatach  wyraża  zgodę  na  przestrzeganie  i  stosowanie  się  według

niniejszego  regulaminu  Warsztatów  Fotograficznych  oraz  przestrzeganiu  zasad  

i Praw Harcerskich podczas trwania zajęć. 

1.3. Warsztaty  Fotograficzne „Uroki  Fotografii  Cyfrowej” odbędą  się  w  dniu  

25 stycznia 2017r. od 17:20:30  w Hufcowej Harcówce przy ul. Królowej Jadwigi 8, 

41-300 Dąbrowa Górnicza oraz na terenie Parku Hallera w Dąbrowie Górniczej. 

1.4. Organizator  Warsztatów  Fotograficznych „Uroki  Fotografii  Cyfrowej”

zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc odbywania się zajęć w zależności od tematu

danych warsztatów. 

2. Cele Warsztatów Fotograficznych: 

2.1. Celem głównym  Warsztatów Fotograficznych  „Uroki Fotografii  Cyfrowej” 

jest  zachęcenie  młodego  pokolenia  Harcerzy  do  wykorzystywania  swojego  sprzętu

fotograficznego i zapoznania się i zgłębiania wiedzy z tajnikami Fotografii Cyfrowej.

Oprócz tego Warsztaty Fotograficzne mają na celu uzmysłowić Harcerzom, że można

robić świetne zdjęcia każdym aparatem jaki się posiada. 



2.2. Harcerze po Warsztatach Fotograficznych będą: 

 Wiedzieli czym jest Fotografia Cyfrowa oraz znali jej rodzaje. 

 Potrafili wymienić Techniki Fotografii Cyfrowej. 

 Znali zastosować poznaną wiedzę podczas Warsztatów Fotograficznych w praktyce. 

 Umieli  opisać budowę Aparatu Cyfrowego Kompaktowego i  Lustrzanki  i  wskazać jakie

zachodzą między nimi różnice, oprócz tego nie będą mieli problemów z doborem dla siebie

odpowiedniego sprzętu fotograficznego. 

3. Uczestnicy i sprzęt:

3.1. Uczestnikami  Warsztatów  Fotograficznych  „Uroki  Fotografii  Cyfrowej” 

jest każdy Harcerz pasjonujący się fotografią. Na Warsztaty Fotograficzne mogą przyjść

również osoby fizyczne nie będące związane z Harcerstwem, a chcące pogłębić swoją

wiedzę fotograficzną, ponieważ są miłośnikami fotografii i lubią fotografować.

3.2. Każdy  uczestnik  Warsztatów  Fotograficznych „Uroki  Fotografii  Cyfrowej”

przynosi sprzęt fotograficzny taki jaki posiada u siebie w domu. Nawet są mile widziane

osoby z aparatem, który mają w telefonie komórkowym.

4. Zgłoszenia:

4.1. Na  Warsztaty Fotograficzne „Uroki Fotografii Cyfrowej” obowiązują zapisy

poprzez wysłanie wiadomości mejlowej: Zgłaszam się do uczestniczenia w Warsztatach

Fotograficznych „Uroki Fotografii Cyfrowej” (imię, nazwisko, wiek, drużyna, nazwa

aparatu) na mejla: monika.wojcicka@onet.com.pl

4.2. Na  wysłanie  zgłoszeń  uczestnicy  warsztatów  fotograficznych  maja  czas  

do dnia 15 stycznia 2017 roku do godziny 20:00.  Można się  również zapisywać

telefonicznie  pod  następującym  numerem  telefonu  komórkowego:  

Monika Wójcicka 572 699 392 (proszę o kontakt telefoniczny od godziny 17:00). 

4.3. Ilość osób: maksymalna liczba uczestników wynosi do 15 osób.

mailto:monika.wojcicka@onet.com.pl


5. Opłaty:

5.1. Udział  w  Warsztatach  Fotograficznych  „Uroki  Fotografii  Cyfrowej”  

jest  całkowicie  bezpłatny.  Organizator  nie  zwraca  kosztów  dojazdu  na  miejsce

odbywania  się  warsztatów  oraz  nie  zapewnia  ubezpieczenia  NNW podczas  trwania

zajęć.

5.2. Organizator zapewnia ciepły posiłek herbatę/kawę. 

5.3. Podczas  odbywania  się  Warsztatów  będzie  można  zakupić  świece  wykonane

techniką Decoupage, które przygotowali Harcerze z 270 DDW „Przetrwamy” w ramach

ich  akcji  zarobkowej  i  dofinansowanie  biwaku  drużyny  lub  kupno  mundurów  

dla nowych członków drużyny. Świece będą kosztować od 5 zł do 15 zł. 

6. Wernisaż: 

6.1. Podczas  trwania  Warsztatów  Fotograficznych  „Uroki  Fotografii  Cyfrowej”

będzie  można  obejrzeć  wernisaż  Sam.  Moniki  Wójcickiej  zatytułowany:

„Wielokulturowość  Lwowa”,  który  jest  również  organizowany  w  ramach  realizacji

próby na stopień Harcerski Orlej. 

7. Prawa i Zasady:

7.1. Podczas  trwania  Warsztatów  Fotograficznych „Uroki  Fotografii  Cyfrowej”

należy przestrzegać Praw Harcerskich oraz regulaminu korzystania z z Domu Harcerza

„Zielony Dworek”. 

7.2. Na zajęciach obowiązuje umundurowanie harcerskie. 

Czuwaj 
Sam. Monika Wójcicka. 

270 Dąbrowska Drużyna 
Wędrownicza „Przetrwamy” 


