
Organizator: Pałac Młodzieży w Koszalinie www.pm.koszalin.pl 

Termin: 09.06.2017 r. – 11.06.2017 r. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W PLENERZE 

• Udział w Ogólnopolskich Młodzieżowych Spotkaniach z Fotografią jest: 

nagrodą dla laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Mło-

dzieży ”Człowiek, Świat, Przyroda” 

• Noclegi: 

Transgraniczne Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie 

ul. Nadmorska 126, 76-034 Sarbinowo 

 

• Organizator pokrywa koszt zakwaterowania dla laureata i opiekuna. 

• Organizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia, wyżywienia i opłaty 

klimatycznej (3,60 zł). 

• Na terenie ośrodka nie wolno spożywać alkoholu i przebywać osobom w 

stanie nietrzeźwym. 

• Liczba miejsc ograniczona (uczestnicy OMSzF przyjmowani są w kolejno-

ści nadsyłanych zgłoszeń). 

• Osoby niepełnoletnie przyjeżdżają z opiekunem. 

 Osoby towarzyszące pokrywają koszt noclegu (50 zł za dobę oraz na 

miejscu 3,6 zł opłata klimatyczna) i ewentualnie koszty wyżywienia.  

Rezerwacja noclegu do 15 maja 2017 r.  pod nr tel. 94 711 01 55 lub 

bok@scksarbinowo.pl Samorządowe Centrum Kultury w Sarbinowie. 

 

Będą potrzebne: 

• Aparat fotograficzny cyfrowy z kartą pamięci (najlepiej czystą i pojemną), 

akumulator/bateria (naładowana); 

• Proszę przygotować własnego autorstwa 1-3 wywołanych zdjęć, format 

od 15x21 do 21x30 (nie dotyczy opiekunów) 

• Będziemy bezpośrednio nad morzem - zamówiłam słońce, ale może wiać 

i może być zimno - proszę wziąć odzież stosowną do każdych warunków. 

Tegoroczne spotkanie prowadzi – Dawid Chmielewski 

PROGRAM 

OGÓLNOPOLSKICH MŁODZIEŻOWYCH SPOTKAŃ Z FOTOGRAFIĄ 

 

piątek 09.06.2017r. 
17.00 Otwarcie wystawy XVI Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Dzieci i Młodzieży 

„Człowiek, Świat, Przyroda” - PM Koszalin. 

18.30 Wyjazd do Sarbinowa (zbiórka przed Pałacem Młodzieży) 

19.00 Zakwaterowanie. 

19.20 Spotkanie organizacyjne przy ognisku. 

20.10 Wyjście „Zachód słońca nad Bałtykiem”. (słońce zachodzi o g. 21.30) 

21.40 – …  „Zajęcia techniczne – zrobię sobie kamerę” 

 

sobota 10.06.2017 r. 
03.40 „Wschód nad Bałtykiem” (dla zainteresowanych), proszę wziąć ciepłą odzież – bę-

dzie zimno i statyw - będzie łatwiej.  

Spotkanie przed budynkiem. (słońce wschodzi o ok g.4.20) 

09.40 – 10.10 Wykład „Aparat otworkowy w praktyce” - Dawid Chmielewski  

10.30 – 14.00 Plener fotograficzny 

„Świat czarno-biały” 

„Żyj kolorowo …” 

„Co mi w sercu gra” 

Temat konkursu plenerowego: „  ?  ” 

16.00 – 19.00  - Ciemnia  

                           - To, co mam najcenniejszego – dla uczestników do 22 r.ż  

(zgranie jednego zdjęcia konkursowego). 

- Plener c.d. 

20.00  - Bo oceniać jest... 

- Biblioteka inspiracji fotograficznych na dobranoc. 

- dla wytrwałych projekcja filmu – oczywiście o tematyce fotograficznej  

 

niedziela 11.06.2017 r. 

09.00 Podsumowanie spotkań z fotografią. (Ogłoszenie wyników konkursu). 

           Pokaż mi swoje zdjęcia a powiem Ci, kim jesteś (1-3 zdjęć wykonanych, format od 

15x21 do 21x30) 

11.00 Wyjazd do Koszalina (dworzec PKP) 

 

 
 

(program może ulec zmianie)                                   .      

mailto:bok@scksarbinowo.pl
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Impreza towarzysząca  

XVI Ogólnopolskiemu Konkursowi Fotografii Dzieci i Młodzieży 

„Człowiek, Świat, Przyroda” 

Koszalin 2017  


