Mikroregion Hrádecko – Chrastavsko
ve spolupráci
se školou digitální fotografie IDIF s.r.o.
pořádá

FOTOGRAFICKÝ KURZ
PRO VĚKOVOU SKUPINU 50+
ve čtvrtek 19. května 2016
(počet účastníků omezen na max. 45)
Kurz je celodenní: začátek v 9.15 hodin, ukončení v 16.45 hodin.
Místo konání: Chrastava, Společenský klub (Turpišova ulice).
Cena kurzu 2 990,- Kč
(bez fotoaparátu)
Cena kurzu 4 999,- Kč
(v ceně je kvalitní fotoaparát renomované značky, 16 MB rozlišení)
Co se naučíte:
Jak krásně fotit portrétní fotografii, rodinnou fotografii, krajinářské fotografie,
exteriér, interiér
Jak správně fotky v počítači ukládat a vyhledávat
Jak dobře fotky digitálně zpracovat v programech, které jsou k dispozici zdarma
V ceně kurzu je:
1. Doprava do místa konání kurzu a zpět.
2. Fotografický kurz s profesionálním fotografem a profesionální technikou.
3. Oběd (polévka, hlavní jídlo, nápoj) a svačina.
4. Případně kvalitní fotoaparát za velmi příznivou cenu.
Další informace:
 Závazné přihlášky jsou k dostání na Obecních úřadech Mikroregionu,
v infocentrech Chrastava a Hrádek n. N. nebo jsou ke stáhnutí na
webových stránkách obcí (např. www.rynoltice.cz).
 Při přihlášení je třeba zaplatit kurzovné.
 Při neuskutečnění kurzu se kurzovné vrací v plné výši
 Přihlásit se můžete, je-li vám více než 50 let a to do 10. 05. 2016

FOTOGRAFICKÝ KURZ
věková skupina: 50+
dne: 19. května 2016 | čas: 09:15 – 16:45 hodin
místo: Společenský klub Chrastava, Turpišova č.p. 407

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA č.: ____ / ____
Jméno a příjmení:

………………………………………………………………….

Adresa bydliště:

………………………………………………………………….

Datum narození:

………………………………………………………………….

Kontakt spojení:
(mobil, e-mail)

………………………………………………………………….
kurz v ceně 2.990,--

Zaškrtněte:

kurz v ceně 4.999,-- (vč. fotoaparátu)

Platba:
V ceně je:

v hotovosti při podání přihlášky
maximální počet účastníků kurzu: 45
při neuskutečnění kurzu se kurzovné vrací v plné výši
platba na obecních úřadech Mikroregionu, nebo Infocentrech Chrastavy,
Hrádku n. N.

doprava do kurzu a zpět, jídlo a pití (svačina, oběd, svačina), lektoři.

Souhlas:
Svým podpisem souhlasím s využitím osobních údajů pro potřeby organizace a pořádání výše
uvedeného kurzu a stvrzuji, že jsem byl/a poučen/a a jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a
21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zaplaceno dne: ……………

podpis přihlášeného: ……………………

