
2. VÍKEND PRO FOTOGRAFY

Kdy: pátek 31. 5. 18:30 večeře - neděle 2. 6. 2019 oběd, podmínkou je účast na celé akci
 
Kde: horské středisko Eljon, Špindlerův Mlýn 33
  
Nabitý víkend pro fotografy vč. úprav fotografií. Užijeme si společné focení v přírodě. Důraz bude 
hlavně na praktické focení. Večer vyhodnocení fotografických témat a úpravy fotografií (Zoner Photo 
Studio). Kurz je vhodný pro jakýkoliv věk, pro začátečníky a věčné začátečníky, ale i pro pokročilé. 
Jak fotit s mobilem, tipy a triky pro lepší snímky. Tematické zaměření s důrazem na krajinu jako 
celek, detaily v krajině, práce se světlem a stíny, kreativní expozice, portréty, nejčastější problémy  
při focení a jak je vyřešit, triky proti mdlým, zašuměným a rozmazaným fotografiím, jak udělat fotky 
zajímavé a hezké, kompoziční pravidla a tipy, jak vyzrát na ostření. Jak na umělecké fotky - práce     
s hloubkou ostrosti atd.
 
Lektor: Martina Čížková, testovala fotoaparáty, byla lektorkou pro školící středisko NICOM, vedoucí 
zákaznické podpory a lektorkou pro Zoner Software; nyní fotografka a lektorka na volné noze. 
Zkušenost ze školení, focení i PC kurzů úpravy fotografií - skupinové i soukromé kurzy pro hobby 
fotografy i ty zkušenější, pro firmy a úřady, více: http://www.martinacizkova.cz/
 
Příjezd: 16:00–18:00, parkování u objektu
Stravování: plná penze (snídaně, oběd, večeře)
Cena pro 1 osobu:  
380 Kč ubytování s našimi lůžkovinami nebo 320 Kč s vlastním spacákem
600 Kč stravné
550 Kč kurzovné včetně parkovného
 
Platba: celá částka na účet č. 1304088309/0800, variabilní symbol 33, specifický symbol bude 
přidělen po přihlášení
Storno poplatek: do 7 dnů před začátkem 50 % ceny pobytu, 7-0 dní 100 % ceny
Přihlášky: po-pá: 9:00-16:00, Eljon o.p.s., 543 51 Špindlerův Mlýn 33, info@eljon.cz,                     
tel. 732 580 154, www.eljon.cz
 
K dispozici: podkrovní kaple, krb, wifi zdarma, venkovní altán a ohniště
 
S sebou: foťák, domácí obuv
 
Po předchozí domluvě lze pobyt ve středisku Eljon prodloužit. S přihlášením neváhejte.
 
Kdo dokáže vidět krásu věcí a skutečností, dokáže vidět i jejich smysl.


