
 

 

24-GODZINNY  

MARATON FOTOGRAFICZNY  

W PUŁAWACH 

Organizator : Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach 

 
 

REGULAMIN  

 

Maraton Fotograficzny odbędzie się w Puławach w dniach 19–20.12.2015r.                   

(od godz. 11.30 w sobotę 19 grudnia do godz. 12.00 w niedzielę 20 grudnia)                        

w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Sieroszewskiego 4 w Puławach. 

 
 Udział w maratonie jest płatny, koszt wynosi 30 zł/os. (materiały ciemniowe), 

Wpłaty należy dokonywać  na numer konta Rady Rodziców MDK Puławy:  

PKO BP S.A. I O/Puławy 
45 1020 3219 0000 9102 0044 2962  

 W Maratonie może wziąć udział każdy kto ukończył 14 lat, i jest średnio 
zaawansowany w zakresie fotografii (w przypadku osób niepełnoletnich 

pisemna zgoda rodziców lub opiekunów). 

 Regulamin Maratonu oraz wszelkie potrzebne zgody dostępne na stronie 
www.mdk.pulawy.pl  i na fanpage'u Kuźnia Fotografii. 

 Pisemną zgodę należy dostarczyć do organizatorów w dniu rozpoczęcia Maratonu,              
w przypadku nie posiadania pisemnej zgody rodziców/opiekunów uczestnictwo                    

w Maratonie będzie nie możliwe. 

 Ilość miejsc ze względów organizacyjnych ograniczona do 20, decyduje kolejność 
zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem – danielmroz@o2.pl . 

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, wiek telefon oraz potwierdzenie 
wpłaty (wpisowego).  

 W razie rezygnacji z warsztatów organizator nie zwraca kosztów wpisowego. 

 Każdy uczestnik musi posiadać własny aparat fotograficzny analogowy               
i cyfrowy wszelkie oprzyrządowanie aparatu: kable, baterie, karty pamięci 

i lampę błyskową, statyw, oraz minimum dwa filmy czarno – białe 
przeznaczone do procesu ciemniowego „na zimno”. 

Cel:  

 Zainteresowanie, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni artystycznej   młodzieży 
poprzez realizowanie projektów fotograficznych. 

 Ukazanie zmienności miejsca w ciągu doby.  
 

http://www.mdk.pulawy.pl/
mailto:danielmroz@o2.pl


 

 

 Organizator zapewnia salę noclegową na terenie Młodzieżowego Domu Kultury, 

salę wykładową, w której będą prowadzone zajęcia, 2 studia fotograficzne dla 
potrzeb sesji oraz ciemnie fotograficzną. 

 Podczas Maratonu opiekę wychowawcza będą pełniły osoby dorosłe powołane 
przez organizatora. 

 Czas wolny (sen) uczestnicy Maratonu spędzają na terenie MDK Puławy. 

 Uczestnicy ponoszą koszty związane z dojazdem i wyżywieniem, muszą 
też posiadać własne karimaty i śpiwory, wenę twórczą oraz dobry 

humor…  

 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uczestnika podczas dojazdu do 
Puław, jak i podczas drogi powrotnej. 

 Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za zagubienie mienie uczestnika. 

 Maraton Fotograficzny jest przedsięwzięciem artystycznym mającym na celu 

popularyzowanie fotografii, jak i realizacje wystawy powarsztatowej. 

 Uczestnicy będą realizować projekt przez 24 godziny w podgrupach.  

 W przerwach przewidziany jest udział w pokazach i wykładach  

 Zajęcia podczas Maratonu będą prowadzić:  

Daniel Mróz – animator artystyczny, instruktor fotografii MDK Puławy, 

fotoreporter  Polskiej Agencji Fotograficznej „Forum”, „LAJF – Magazyn Lubelski”, 
wykładowca na Podyplomowych Studiach Fotografii Wydziału Artystycznego 
UMCS w Lublinie. Finalista Grand Press Photo 2015.  

Tomasz Sobczak - nauczyciel, pedagog, artysta fotografik. Prezes 
Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wykładowca na podyplomowych 

studiach z fotografii na lubelskim UMCS. Zdobywca prestiżowego tytułu 
Excellence FIAP (EFIAP) nadawanego przez Międzynarodową Federację Sztuki 
Fotograficznej. Zdobywca złotych srebrnych i brązowych medali na 

międzynarodowych konkursach fotograficznych. Przez wiele lat zajmował się 
fotografią sportową w chwili obecnej skupia się na fotografii studyjnej i szeroko 

rozumianym reportażu. Autor wystaw indywidualnych i zbiorowych w kraju i za 
granicą.  

 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 
 

Informacje pod numerem telefonu 81 8864965 (w godz. 15:00 – 17:00)  

Zgłoszenia na adres e-mail: danielmroz@o2.pl   do dnia 16.12.2015 r. 

ZAPRASZMY! 


