
  

 

 
 

17 – 19 czerwca 2022r. (piątek – niedziela) 
na Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Wieżycy.  

 
Podczas weekendowych warsztatów poznasz podstawy posługiwania 

się aparatem. Dowiesz się, jak zapanować nad jego ustawieniami, aby 
uzyskiwać zadowalające zdjęcia w różnych warunkach. Poznasz proste 
sposoby na uatrakcyjnienie zdjęć, tak aby wyróżniały się spośród innych. 
Trochę teorii i dużo praktyki.  
 
 
 

Zajęcia poprowadzi:  
Piotr Zatoń - fotograf, filmowiec. Absolwent 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej                                
i Telewizyjnej w Łodzi, kierunek Fotografia. 
Instruktor fotografii, prowadził kursy dla 
amatorów m.in. w Lokalnej Grupie Rybackiej 
Kaszuby w Chmielnie oraz w Gminnych Ośrodkach 
Kultury w Parchowie i Sulęczynie. Autor zdjęć m.in. 
do cyklu albumów „Znaki tożsamości" 
wydawanych przez Muzeum - Kaszubski Park 
Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich (II 

nagroda w kategorii Książki Kaszubskiej podczas targów Costerina 2018). 
 
 
 
Wieczorami, jak każe uniwersytecka tradycja, będziemy prowadzić 
długie rozmowy, śpiewać, ....:-) 

 
Zachęcamy więc do przywiezienia śpiewników i instrumentów. 

 
 

 

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE  
DLA POCZĄTKUJĄCYCH 



                                                                                                                        

 

 
Termin:                   17 – 19 czerwca 2022r.  (piątek – niedziela) 
 
Miejsce:    Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy  
 
Koszt:                       750 złotych za udział w trzydniowych warsztatach  
                                   w kameralnym gronie 
 
 
 
Warsztaty trwają: 
 od piątku godz. 17.00 do niedzieli godz. 14.00. 
 
W cenie zapewniamy uczestnikom: 
• pełne wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje, kawa, deser);  
• nocleg w jedno lub dwuosobowych pokojach; 
• opiekuna warsztatów; 
• instruktora; 
• zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach.   
 
 

Uczestnicy przywożą ze sobą swój  
aparat fotograficzny oraz dodatkowe obiektywy,  

jeśli posiadają. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE  



                                                                                                                        

 

ZGŁOSZENIA 
    
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane       
o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się pod linkiem 
 

https://forms.gle/vTXbMMNgLP3WNxBu7 
 

do dnia: 09.06.2022r. 
 

Zasady rekrutacji: 
1. Decyduje kolejność zgłoszeń  
2. Pierwszeństwo mają osoby, które pierwszy raz chcą uczestniczyć 
w naszych warsztatach. 
 

Po otrzymaniu telefonicznej lub e-informacji zwrotnej o przyjęciu na 
warsztaty prosimy o dokonanie wpłaty w wysokości 750,00 zł w ciągu 
dwóch dni. 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe o nr:  

26 1160 2202 0000 0000 4746 3115 

w tytule wpłaty należy wpisać „FOTO – imię i nazwisko”                                                     

Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaty (tzw. 
wpisowego) za udział w sesji warsztatowej w przypadku rezygnacji przez 
uczestnika na 3 dni przed terminem zajęć. W terminie krótszym niż 3 dni - 
100% wpłaty za warsztaty. 

KONTAKT 
   
Kaszubski Uniwersytet Ludowy 
Wieżyca 1, 83-315  SZYMBARK                
 
Koordynator zadania – Agnieszka Gleinert-Pobłocka,  
nr tel. 536 760 710,  
email: agnieszka.gleinert-poblocka@kul.org.pl 

https://forms.gle/vTXbMMNgLP3WNxBu7

