
Registrace na seminář FOTOGRAFIE 2018
Nemůžeme připravovat a realizovat akci, na kterou nevíme kdo přijde, co ho zajímá a zda nakonec vůbec přijde. Proto je zde pár 
otázek, na které potřebujeme znát Vaší odpověď. 

Jméno nebo přezdívka pod kterou se registrujete:________________________________________________

Věk potřebujeme vědět alespoň přibližně, abychom mohli připravit odpovídající program: 

• do 15 let                   
• 16 - 26                   
• 27 - ∞

Jak dlouho a intenzivně fotografujete:   

• začínám               
• několik let           
• zabývám se tím mnoho let

Co mne zajímá: 

• získávám základní informace a dovednosti
• potřebuji pokročilejší informace
• chci potkat další lidi, kteří fotí a možná mohu přispět svými zkušenostmi

Můžete podrobně napsat co konkrétně vás zajímá:

_________________________________________________________________________________________

Registrační platba. Jedním z důvodů proč uhradit registrační poplatek je Váš závazek zúčastnit se akce, na kterou se 
registrujete. Podle počtu a složení účastníků budeme ladit a přizpůsobovat program. Chceme, aby to bavilo nejen Vás, ale 
i nás.

Proto je zde platba ve výši 700,- Kč splatná při registraci. Úhrada je možná pouze na účet z důvodu přehlednosti plateb.
_________________________________________________________________________________________

číslo účtu: 1382276057/3030

VS: 99818

Do zpráv pro příjemce napište jméno nebo přezdívku, pod kterou se registrujete.

Částka, která bude vybrána bude sloužit na spotřebovaný foto materiál v rámci semináře a případný výtěžek na fotografie, které
vzniknou a budou vytištěny pro účely výstavy z této akce.

Osobní náklady na stravu a občerstvení, případné dopravní náklady si hradí každý účastník sám.

Odpovědnost za nezletilé účastníky nesou jejich rodiče – zákonní zástupci. S účastníkem do 15let se  může 
bezplatně zúčastnit jeden dospělý, rodinný příslušník.

Berte na vědomí, že se jedná o akci, kde se bude intenzivně fotografovat a pořizovat mediální záznamy. Je téměř 
jisté, že jako účastník budete na nejméně jednom záznamu, který se s jistotou dostane na některé veřejné sociální 
sítě a webové stránky. Je také možné, že vás někdo z dalších účastníků označí jménem a bude to sdílet s dalšími 
osobami. Odesláním registračního formuláře a uhrazením příspěvku vyjadřujete, že jste si výše uvedených 
skutečností vědomi.

Vyplněný registrační list vyfotografujte mobilem nebo naskenujte a pošlete nám ho na e-mail. info@fotoklubcaslav.cz 

Dotazy k organizaci a dalším podrobnostem prosíme pokud možno písemně.

Jsme na facebooku a e-mailu.

Veškeré registrační formuláře a údaje o registracích účastníků budou bezprostředně po akci skartovány a smazány.

Registrace Vám bude potvrzena po přijetí platby na účet.                              Za fotoklub Miroslav Lepeška

https://www.facebook.com/fotoklub.caslav/
mailto:info@fotoklubcaslav.cz

