
Víkendový workshop na Šumavě   

Víkend plný fotografování v atraktivním prostředí jarní Šumavy. Naučíte se zajímavě 
zachytit horské potoky a scény s velkým rozsahem jasů, či pořizovat makrosnímky rostlin i 
živočichů. Dozvíte se, jak pracovat se stativem a filtry. Fotografie pořízené během 
workshopu budou vyhodnoceny během přátelského 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: 

* fotografování krajiny a tekoucí vody
* makrofotografie
* práce se stativem a s filtry (neutrální, polarizační, přechodový, případně infračervený)
* během workshopu bude možné zapůjčení vybrané fototechniky



Kdy: 18. - 20. května 2018

Kurz začíná v pátek v 19 hodin večeří, následuje prezentace s charakteristikami a 
ukázkami snímků z navržených fotografických tras, praktické tipy pro fotografování krajiny 
(např. ukázka některých filtrů) a makrofografii (objektivy, makroblesk, pozadí). 
Končit budeme v neděli kolem 16. hodiny.

Kde: Penzion U Vendlů, Srní 

Cena:  2 200,- Kč, splatná nejpozději do pátku 11. 5. 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 s polopenzí - 1 400,- Kč - účastníci uhradí na účet penzionu (cena zahrnuje 
dvě noci ve třílůžkových pokojích s WC a sprchovým koutem v penzionu U Vendlů, velké 
snídaně a večeře; z rozšířené snídaně je možné si připravit svačinu do terénu)
* konzumaci nápojů si hradí účastníci sami na místě
* doprava - účastníci si zajistí individuálně 
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Co na workshop potřebujete: 

* vybavení na focení v horách: fotoaparát a další vhodné příslušenství (např. stativ, filtry, 
dálková spoušť), batoh, sportovní teplejší oblečení, vhodná obuv 
* počítejte s možným deštěm - fotografování se uskuteční za každého počasí
* vhodný je vlastní notebook (pro rychlejší výběr fotografií)  
* sobotní a nedělní obědy jsou z vlastních zdrojů, na většině tras není restaurace ani 
obchod  

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. 


