1. VÍKEND PRO FOTOGRAFY
Kdy: od pátku 8. 6. od 18:30 hodin do neděle 10. 6. 2018 do oběda.
Kde: horské středisko Eljon, budova fary ve Špindlerově Mlýně č. p. 33.
Program: přednášky s praktickými ukázkami o technikách focení: krajina, portrét, makro,
architektura, děti a domácí mazlíčkové, reportážní foto, reprodukce, focení v mlze,
na sněhu, u moře, ve skalách, focení divoké zvěře a ptáků, focení při daném světle a
s bleskem, pohlednice a PéEfka, otázky a odpovědi.
Není hrdinství něco vyfotit, ale snímek ve fotoeditoru dotáhnout, nebo vymazat.
Proto se naučíme i několik snadných kouzel na rychlou a efektivní úpravu snímků v PC: Rychlá
úprava barev, jasu, kontrastu, odstranění nežádoucích objektů (telegrafní dráty, dopravní
značky a vše, co kazí snímek). Každý si vyzkouší práci s kvalitní foto technikou: (širokoúhlé
objektivy, teleobjektivy, systémové blesky, stativy, kamera, fotoeditor…)
Možnost procházek přírodou a jiné. Tento víkend je určen pouze pro dospělé.
Ticho střediska Eljon a krása našich nejvyšších hor budou Vašimi věrnými společníky.
Lektor: Bob Dvořák, absolvent Institutu výtvarné fotografie, externí TV kameraman.
Ubytování: k dispozici jsou 5x dvoulůžkový, 2x pětilůžkový a 1x šestilůžkový pokoj.
Parkování: 5 parkovacích míst u objektu.
Stravování: plná penze (snídaně, oběd, večeře).
Podmínka: přijet na celý pobyt.
S sebou: poznámkový sešit, domácí obuv, foťáky.
Cena pro 1 osobu:
380 Kč - ubytování s našimi lůžkovinami nebo 320 Kč - ubytování s vlastním spacákem
380 Kč - stravné
330 Kč - kurzovné včetně parkovného
Platba: celá částka na účet č. 1304088309/0800
Při platbě uveďte variabilní symbol – 33, specifický symbol – bude přidělen po přihlášení
Storno poplatek: do 7 dnů před začátkem setkání 50% ceny pobytu, poté 100% ceny pobytu.
Přihlášky: každý všední den od 9 do 16 hodin, správce střediska Eljon
a) e-mailem: info@eljon.cz
b) telefonicky na mobil: 732 580 154
c) poštou na adrese: Středisko Eljon, 543 51 Špindlerův Mlýn 33
K dispozici je rychlý internet, více informací o středisku Eljon získáte na www.eljon.cz.
Pokud byste měli zájem, můžete si svůj pobyt ve středisku Eljon po předchozí domluvě se
správcem i o několik dní prodloužit, kontaktujte nás. S přihlášením neváhejte, protože jak už
to ve Špindlerově Mlýně chodívá, kdo dřív přijde, ten …
Kdo dokáže vidět krásu věcí a skutečností, dokáže vidět i jejich smysl.

