REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU
FOTOVIDEO

MALTA 2015
dla instruktorów, nauczycieli,
artystów-fotografików, fotoamatorów,
videofilmowców
/ osoby pełnoletnie /
Organizator :

Regionalny Ośrodek Kultury
w Częstochowie
Miejsce :
MALTA /Buggibla/
/Hotel San Pawl /
Termin :
1 – 8 lipca 2015

Cele :
- twórcza interpretacja fotograficzna walorów maltańskiego
krajobrazu nadmorskiego
- doskonalenie warsztatu twórczego,
- wymiana doświadczeń,
- nawiązanie międzynarodowych kontaktów artystycznych,
- integracja środowiska fotograficznego i videofilmowego
Założenia organizacyjne :
Organizator pleneru zapewnia, instruktaż merytoryczny,
prelekcje na tematy związane ze sztuką fotografii, wyjazdy
poznawcze /za dodatkową opłatą/. Prosimy o zabranie
aparatów cyfrowych lub kamer video. Obróbka materiałów
fotograficznych i filmowych we własnym zakresie
po powrocie z pleneru. Na rzecz organizatora uczestnik
zobowiązany jest do przekazania pięciu prac fotograficznych
/technika dowolna, format min. 24x30 cm / z których jedna
przechodzi na własność organizatora wraz z prawami
autorskimi lub krótkiego filmu video. Organizator zastrzega
sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji fotografii
i filmu w środkach masowego przekazu w celu informacji
i reklamy pleneru.
Fotografie i filmy prosimy dostarczyć na adres organizatora
do dnia : 10 listopada 2015 r.
Wystawa poplenerowa eksponowana będzie
w Galerii ARTFOTO w Częstochowie / I kw. 2016 r./
Kartę uczestnictwa należy dostarczyć osobiście lub nadesłać
pocztą do dnia : 20 marca 2015 r. na adres :
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a
42-200 Częstochowa
Liczba miejsc ograniczona /max. 10 osób/ decyduje
kolejność zgłoszeń. W wypadku zgłoszenia mniejszej ilości
organizator zastrzega sobie możliwość odwołania pleneru.
Opłata z tytułu uczestnictwa w warsztatach wynosi 2100 zł ,
na którą składają się : koszt biletu lotniczego, opieka pilota
i rezydenta podczas pobytu, koszty dydaktyczne, koszty
zakwaterowania / 8 noclegów w hotelu, pokoje 2 osobowe
/łazienka, lodówka, balkon/, koszty wyżywienia HB/9
śniadań i 8 obiadokolacji , ubezpieczenie KL, NNW, BP +
ratownictwo, (dodatkowo płatne napoje butelkowe),
cena nie zawiera własnych wydatków.
Wpłaty za uczestnictwo :
I rata 700 zł. do dn.06.03.2015
II rata 1400 zł. do dn.15.05.2015
Ostateczna cena może ulec zmianie.
na konto Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie.
ING Bank Śląski nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847
Rezygnacja z uczestnictwa w plenerze nie powoduje zwrotu
wniesionych opłat. Zmiana nazwiska na liście uczestników
do dnia 16.05.2015 r. skutkuje opłatą 200 zł.

Hotel SAN PAWL***
Ta nieruchomość jest dogodnie usytuowana
w St. paul's bay. Hotel został całkowicie odnowiony
w roku 2012. Na terenie obiektu znajduje się 175
pokoi.
Nieruchomość
posiada
6
pokoi
jednoosobowych i 169 pokoi dwuosobowych.
Główny dworzec kolejowy i autobusowy oraz
najbliższe przystanki autobusowe i stacje metra
znajdują się w odległości krótkiego spaceru od
Hotelu. Morze jest zaledwie w odległości 300 m.
Malta to mała wyspa na Morzu Śródziemnym
posiadająca wspaniałe krajobrazy i mnóstwo
zabytków, przyciąga reżyserów i producentów
największych filmowych produkcji i wielu
profesjonalnych fotografów szukających inspiracji
twórczych.
Położona między europejską Sycylią a afrykańską
Tunezją Malta to największa z wysp Archipelagu
Maltańskiego. W jego skład wchodzą jeszcze wyspy:
Gozo, Comino, Cominotto, Wyspy Św. Pawła (dwie
wysepki obok siebie) i Filfla, będące wierzchołkami
wapiennego masywu, pełnego głębokich zatok i
dolin. Dużo słońca, łagodne wiatry, przejrzyste
morze, gościnni mieszkańcy, ciekawe zabytki,
bogata oferta sportów wodnych oraz luksusowe
ośrodki wypoczynkowe to to, co Malta zawsze ma
do zaoferowania turystom.
Każdemu uczestnikowi pleneru - pasażerowi
przysługuje bagaż podręczny o wadze 10kg
i wymiarach:55x40x20 cm i mały bagaż bez
ograniczenia wagowego o wymiarach 35x20x20.
Istnieje możliwość dokupienia dodatkowego bagażu
-15kg
Uczestników pleneru oczekujemy w dn. 1 lipca.2015 r.
( 4.00 rano ) w Regionalnym Ośrodku Kultury
w Częstochowie, skąd nastąpi wyjazd na lotnisko
we Wrocławiu.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela komisarz pleneru
art-fotografik Sławomir Jodłowski
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie,
ul. Ogińskiego 13a tel. 34 366-59-64, fax. 34 324-94-81
e-mail rok@rok.czestochowa.pl
www.rok.czestochowa.pl

