
REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH 
organizowanych przez Akademickie Centrum Kultury UG Alternator

I. Postanowienia ogólne
1. Celem warsztatów jest podniesienie umiejętności technicznych w zakresie fotografowania 
poprzez uczestniczenie w wykładach oraz działaniach praktycznych .
2. Warsztaty składają się z cyklu 8 spotkań w określonej tematyce.  Terminy i propozycje 
programowe stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Warsztaty fotograficzne będą prowadzone przez profesjonalnego fotografa Jacka 
Michałowskiego, który pozostaje do dyspozycji uczestników warsztatów, służy pomocą i radą, 
jednak każdy uczestnik sam odpowiada za siebie i ponosi konsekwencję swoich czynów.
4. Warsztaty fotograficzne zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w załączniku nr1.

II. Cena
1. Koszt uczestnictwa we wszystkich blokach warsztatów (8 spotkań) wynosi 120 zł brutto od 
osoby.
2. Koszt uczestniczenia  w pojedynczym bloku warsztatowym  wynosi 20 zł brutto od osoby.
3. możliwość udziału w pojedynczych blokach warsztatowych jest uzależnione od dostępności 
miejscach
4. Nieuczestniczenie w zajęciach fotograficznych niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi 
podstawy do obniżenia ceny za warsztaty fotograficzne.
5. W przypadku nie dojścia do skutku warsztatów fotograficznych wniesiona opłata zostanie 
zwrócona w terminie 10 dni od podjęcia przez Organizatora decyzji o odwołaniu warsztatów. 

III. Warunki uczestnictwa w warsztacie
1. Pierwszeństwo uczestnictwa w Warsztatach mają studenci, doktoranci i pracownicy UG. 
2. W warsztatach może wziąć udział max 15 osób.
3. Warsztaty odbywają się, jeżeli zbierze się co najmniej 5 chętnych Uczestników. 
4. Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest potwierdzone przez Organizatora 
zakwalifikowania Uczestnika do warsztatów, na podstawie wypełnionego formularza  
zgłoszeniowego oraz dokonanej płatności.
5. Złożenie zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty zaliczki równoznaczne jest z akceptacją niniejszego 
regulaminu.
6. Pełna opłata za warsztaty musi być dokonana najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.
7. Chętni przesyłają na adres e-mail organizatora wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, lub 
przekazują go na pierwszych zajęciach.
8. Po potwierdzeniu przez Organizatora dostępnych miejsc na warsztaty, Uczestnik będzie 
zobowiązany do wniesienie opłaty, o której mowa w pkt II Regulaminu.

IV. Prawa autorskie oraz dane osobowe
1. Uczestnicy Warsztatów zgadzają się na nieodpłatne przeniesienie niewyłącznych praw 
autorskich do wszystkich swoich prac powstałych podczas warsztatów na polach eksploatacji:

a. publikacja w wydawnictwach, katalogach i drukach reklamowych Organizatora,
b. eksponowanie na wystawach organizowanych przez Organizatora zarówno w jego 
siedzibie, jak i poza nią, 
c. wykonywanie drukarskich powiększeń wielkoformatowych i innych form 
przestrzennych i ich upublicznianie,
d. wprowadzanie do pamięci komputerów, 
e. wykonywanie kopii i digitalizację na nośnikach elektronicznych, 



f. publikacja na witrynach internetowych w celach promocyjnych i reklamowych. 

2. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, 
fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i
ich fragmentów uczestników Warsztatów dla celów opublikowania w internetowych i pisemnych 
publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach Organizatora oraz na 
transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi lub ich 
fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym Warsztaty.
3. Uczestnik warsztatu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Organizatora. Jednocześnie ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz możliwość ich 
modyfikowania.

V. Postanowienia końcowe
1. W trakcie trwania zajęć uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego 
Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów oraz zakresu tematycznego 
poszczególnych bloków warsztatowych.



Załącznik nr 1 do REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH 
organizowanych przez Akademickie Centrum Kultury UG Alternator

Termin Miejsce Zakres tematyczny

13.03.20177 
godziny 17.00-20.00

Aula 1/43 Wydział 
filologiczny, Gdańsk 
ul. Wita Stwosza 55

obsługa aparatu cyfrowego (ustawienia 
manualne); podstawy fotografii omówienie 
tematyki zajęć; zapoznanie się ze sprzętem 
fotograficznym – studio fotograficzne; zasady 
wykonywania dobrej fotografii; głębia ostrości; 
fotografia kreatywna artystyczna; (historia 
dawnej fotografii XIX wiek);

27.03.20177 
godziny 17.00-20.00

Aula 1/43 Wydział 
filologiczny, Gdańsk 
ul. Wita Stwosza 55

fotografia w ekstremalnych warunkach 
oświetleniowych; wielokrotna ekspozycja; 
fotografia w ruchu; (historia fotografii 
artystycznej)

3.04.20177 
godziny 17.00-20.00

Aula 1/43 Wydział 
filologiczny, Gdańsk 
ul. Wita Stwosza 55

portret w fotografii; historia fotografii 
portretowej; makijaż, podstawy wizażu, 
kosmetyki; portret psychologiczny; fotografia 
natury i pejzażu; (historia fotografii 
portretowej)

10.04.20177 
godziny 17.00-20.00

Aula 1/43 Wydział 
filologiczny, Gdańsk 
ul. Wita Stwosza 55

makrofotografia i fotografia produktowa; 
martwa natura; fotografia reklamowa; (historia
fotografii reklamowej)

24.04.20177 
godziny 17.00-20.00

Ciemnia SAF DS 5 
ul. Polanki 64

warsztaty w ciemni fotograficznej – 
wykonywanie fotogramów; camera obscura;

8.04.20177 
godziny 17.00-20.00

Aula 1/43 Wydział 
filologiczny, Gdańsk 
ul. Wita Stwosza 55

fotografia mody; sesja fotograficzna (historia 
fotografii modowej)

15.04.20177 
godziny 17.00-20.00

Aula 1/43 Wydział 
filologiczny, Gdańsk 
ul. Wita Stwosza 55

przygotowanie postprodukcji; obróbka zdjęć w 
Photoshopie; fotomontaż;

22.04.20177 
godziny 17.00-20.00

Aula 1/43 Wydział 
filologiczny, Gdańsk 
ul. Wita Stwosza 55

fotografia artystyczna lub reportażowa; 
utrwalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej



Formularz zgłoszeniowy WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH 
organizowanych przez Akademickie Centrum Kultury UG Alternator

Prosimy wypełnić formularz drukowanymi literami

Lp

Imię

Nazwisko

Tel.kom

email

studenta        [ ]
doktorant      [ ] 
pracownik     [ ]

Wydział, kierunek, miejsce pracy na UG

[ ] oświadczam, że zapoznałem się z Regulamin Warsztatów Fotograficznych organizowanych 
przez Akademickie Centrum Kultury UG Alternator.

Data i podpis ……………………………………………………


