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REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFII 

w ramach Festiwalu Fotografii „W Ramach Sopotu” 14-18 grudnia 2016 r.  

1. Organizatorem warsztatów jest Gmina Miasta Sopotu z siedzibą przy  

ul. Kościuszki 25,27, 81-704 Sopot.  

2. Spotkania warsztatowe odbędą się w Sopockiej Szkole Fotografii z siedzibą przy ul. Haffnera 7/1, 81-

717 Sopot oraz w Teatrze na Plaży, ul. Mamuszki 2, 81-718 Sopot 

3. Termin i godzina warsztatów:  

 14.12.2016r. godz. 17.00-19.30 warsztaty z Jackiem Kołodziejskim oraz Anną  Łoskiewicz-

Zakrzewską „Fotograf jako reżyser – pomysł ważniejszy od fotografii ? Jak rodzą się dobre 

idee artystyczne i jak ich nie zmarnować” – Sopocka Szkoła Fotografii 

 15.12.2016r. godz. 16.00-19.00 „Zabawa z portretem” warsztaty dla dzieci z Zosią Zija i 

Jackiem Pióro - Teatr na Plaży  

 17.12.2016r. godz. 10.00-14.00 warsztaty z Magdą Wuensche i Agnieszką Samsel” PORTRET 

/ POSTAĆ” – warsztaty praktyczne w studio z modelem / połączenie światła “flashowego” ze 

światłem ciągłym  (światło mieszane) -  Sopocka Szkoła Fotografii.  

4. Na warsztaty należy zapisywać się elektronicznie poprzez stronę: www.wramachsopotu.pl/spotkania  

5. Uczestnicy warsztatów:  

 14.12.2016 r. Jacek Kołodziejski, Anna Łoskiewicz – Zakrzewska – osoby pełnoletnie  

 15.12.2016r. Zosia Zija i Jacek Pióro – dzieci w wieku 13-15 lat  

 17.12.2016r. Magdalena Wuensche i Agnieszka Samsel – osoby pełnoletnie  

6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do uzyskania pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 

prawnych. Oświadczenie do podpisu dla osób niepełnoletnich znajduje się na stronie: 

http://wramachsopotu.pl/dokumenty-do-pobrania. Oświadczenie należy wydrukować i z podpisem 

przynieść na warsztaty.  Jest to warunek uczestnictwa w zajęciach  osób niepełnoletnich.  

7. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie zgłoszenia online, znajdującego się na 

www.wramachsopotu.pl/spotkania oraz zaakceptowanie Regulaminu.  

8. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

9. Osoby przyjęte na warsztaty zostaną poinformowane mailowo. 

10. Udział w warsztatach jest bezpłatny. 

11. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:  

- jakiekolwiek kradzieże, szkody w mieniu, straty oraz wypadki czy uszkodzenia ciała u uczestników 
warsztatów lub gości, z wyjątkiem szkód powstałych z winy leżącej po stronie organizatora;  
- straty, opóźnienia i szkody powstałe działaniem niezależnym od organizatora, które spowodują 
odstąpienie od organizacji imprezy;  
- straty, szkody lub opóźnienia spowodowane działaniami sił wyższych.  
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