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ZAPRASZAMY NA WARSZTATY FILMOWE SZTUKI WYBORU /
ARCHIWUM
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji warsztatów programu „SZTUKA WYBORU”
pod nazwą „KAMERA! AKCJA! REAKCJA!”. Jak zawsze zapewniamy świetną zabawę, niesamowitych
fachowców ogrom wiedzy i doświadczeń z kamera i aparatem.
Warsztaty odbędą się w dwóch turach: 7-10 czerwca oraz 14-17 czerwca 2018 r. na terenie Bydgoszczy. Jako organizatorzy
zapewniamy wyżywienie dla wszystkich uczestników oraz noclegi dla placówek spoza Bydgoszczy.
Uczestnicy muszą przygotować się na czterodniowy maraton z filmem i filmowcami trwający do późnych godzin nocnych.
Poniżej zamieszczamy szczegółowy program warsztatów z ubiegłego roku. Da wam on pogląd jak przebiegają warsztaty w
kolejne dni i jakie zagadnienia podejmujemy.
Możecie także zapoznać się z sylwetkami naszych dotychczasowych wykładowców TUTAJ.

Na warsztaty mogą się zgłosić:
●

tylko 4 osobowe grupy złożone z 3 uczestników i nauczyciela,

●

każda placówka oświatowo-wychowawcza może zgłosić tylko jedną grupę,

●

każda grupa musi posiadać własny sprzęt filmowy (kamera lub aparat z możliwością nagrywania, laptop z dowolnym
oprogramowaniem do montażu)

●

przyjmujemy grupy z placówek ponadpodstawowych oraz II i III klasy gimnazjalne

Aby wziąć udział w warsztatach nie musicie mieć dużego doświadczenia najważniejsza jest pasja i chęć robienia dobrych
filmów. Jeśli nie macie żadnego dorobku filmowego starannie wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i umotywujcie chęć udziału
w programie.
Czekamy na wszystkie zgłoszenia.
Kompletne zgłoszenia przyjmujemy do dnia 10.05.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla

pocztowego).
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Wydział Komunikacji Społecznej
Al. Powstańców Wielkopolskich 7
85-090 Bydgoszcz
z dopiskiem „Sztuka wyboru - warsztaty”.

PLIKI DO POBRANIA
Regulamin warsztatów filmowych 2018 502 KB
Warsztaty filmowe zał. nr 1 - formularz zgłoszeniowy 49.5 KB
Warsztaty filmowe zał. nr 2 - oświadczenie uczestnika warsztatów filmowych 32.5 KB
Warsztaty Filmowe zał. nr 3 - oświadczenie rodzica 10.5 KB
Warsztaty filmowe zał. nr 4 - formularz zmiany 46 KB
Przykładowy harmonogram warsztatów 59.5 KB
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