
Víkendový workshop v Mariánských Lázních   

Podzimní fotografování v atraktivním prostředí lázeňského města a v jeho okolí. Úkolem 
účastníků bude zachytit atmosféru města, příběhy z ulice, typické lázeňské prvky, 
podzimní náladu. Páteční večer věnujeme fotografování barevně nasvícené “zpívající” 
fontány. Fotografie pořízené během workshopu budou vyhodnoceny během večerního 
posezení s projekcí. 

Workshop je vhodný pro začínající i pokročilejší fotografy. Lektoři se věnují individuálním 
požadavkům účastníků přímo při fotografování. 
 

Lektoři: Pavel Scheufler a Lenka Scheuflerová

Zaměření kurzu: 

* street fotografie - zachycení života na ulici
* městská zátiší, lázeňská architektura
* večerní fotografování fontány - dlouhé časy expozice, práce se stativem
* během workshopu bude možné zapůjčení vybrané fototechniky



Kdy: 6. - 8. října 2017

Kurz začíná v pátek v 19 hodin prezentací 
navržených tras a praktických tipů pro 
fotografování města. Poté společný odjezd 
do centra, ve 21 hodin fotografování 
“zpívající” fontány na hlavní kolonádě. 
Končit budeme v neděli okolo 16. hodiny.

Kde: Penzion Austria Mariánské Lázně 
(Polní ulice 410/3, městská část Úšovice)

Cena:  1 900,- Kč, splatná nejpozději do 
středy 27. 9. včetně. 

Přihláška je platná až po uhrazení 
kurzovného. Přihlášením na workshop a 
uhrazením jeho ceny účastník vyjadřuje 
souhlas se storno podmínkami (viz níže). 
Údaje pro platbu budou zaslány na váš 
email. 

Počet účastníků kurzu je omezen. 

Přihlášky posílejte prosím výhradně na 
lenka.scheuflerova@mac.com

Co je v ceně: 
* individuální konzultace s lektory stran 
fotografování po celou dobu workshopu
* večerní promítání a rozbor fotografií 
* zapůjčení fototechniky

Co není v ceně:
* ubytování se snídaní - cca 1 400,- Kč účastníci uhradí v hotovosti v recepci penzionu 
(cena zahrnuje dvě noci se snídaní ve dvoulůžkových pokojích s WC a sprchovým koutem 
v penzionu Austria)
* doprava - účastníci si zajistí individuálně 

Co na workshop potřebujete: 

* vybavení na podzimní focení ve městě, případně v přírodě: fotoaparát a další vhodné 
příslušenství (např. stativ, filtry, dálková spoušť), batoh, teplejší oblečení, vhodná obuv 
* počítejte s možným deštěm - fotografování se uskuteční za každého počasí
* vhodný je vlastní notebook (pro rychlejší výběr fotografií)  

mailto:lenka.scheuflerova@mac.com


Upozornění:

Zvláštní požadavky na stravu (vegetariánská apod.) je nutno hlásit předem. 
Za svou bezpečnost po dobu workshopu účastníci ručí sami. 

Storno podmínky:  

Při odhlášení více než 10 dnů před zahájením workshopu se vrací 100% uhrazené částky. 
Při odhlášení 10-3 dnů před zahájením workshopu se vrací 50% uhrazené částky. 
Při odhlášení dva a méně dnů před zahájením workshopu se kurzovné nevrací. 
Při  zrušení kurzu organizátory vám bude vráceno 100% uhrazené částky.


