
REGULAMIN 

OGÓLNOPOLSKIEGO PLENERU 

FOTOVIDEO 

CZARNOGÓRA 2016 
 

dla instruktorów, nauczycieli, 

artystów-fotografików, fotoamatorów, 

videofilmowców 

/ osoby pełnoletnie/ 

 

Organizator : 

Regionalny Ośrodek Kultury 

w Częstochowie 

 
Miejsce : 

CZARNOGÓRA  

/Pensjonat Obala/ 

Termin : 6 – 17 lipca 2016 

 

 

 
 

 

 
 

 

Cele : 
- twórcza interpretacja fotograficzna walorów czarnogórskiego 

krajobrazu nadmorskiego 

- doskonalenie warsztatu twórczego,  
- wymiana doświadczeń,   

- nawiązanie międzynarodowych kontaktów artystycznych, 

   -  integracja środowiska fotograficznego i videofilmowego 
 

 

Założenia organizacyjne : 
Organizator pleneru zapewnia , instruktaż merytoryczny,  prelekcje 

na tematy związane ze sztuką fotografii, wyjazdy poznawcze  /za 

dodatkową opłatą/. Prosimy o zabranie aparatów cyfrowych lub 
kamer video. Obróbka materiałów fotograficznych i filmowych we 

własnym zakresie po powrocie z pleneru. Na rzecz organizatora 
uczestnik zobowiązany jest do przekazania pięciu prac 

fotograficznych /technika dowolna, format min. 24x30 cm / z 

których jedna przechodzi na własność organizatora wraz z prawami 

autorskimi lub krótkiego filmu video. Organizator zastrzega sobie 

prawo do bezpłatnej   reprodukcji    

i   publikacji    fotografii i filmu w środkach  masowego przekazu  
w celu informacji i reklamy pleneru. Fotografie i filmy prosimy 

dostarczyć na adres organizatora do dnia : 10 listopada 2016 r. 

Wystawa poplenerowa eksponowana będzie 
w Galerii ARTFOTO w Częstochowie / I kw. 2017 r./ 

Kartę uczestnictwa należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą  

do dnia : 29 LUTEGO 2016 r. na adres :  
Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13a 

42-200 Częstochowa 

Liczba miejsc ograniczona /max. 10 osób/ decyduje kolejność 
zgłoszeń. W wypadku zgłoszenia mniejszej ilości organizator 

zastrzega sobie możliwość odwołania pleneru i zmiany ceny. 

Opłata z tytułu uczestnictwa w warsztatach wynosi 1700 zł ,  na 
którą składają się : przejazd autokarem,   opieka pilota i rezydenta 

podczas pobytu, koszty dydaktyczne, koszty zakwaterowania  

/ 9  noclegów w hotelu, pokoje  2  osobowe /łazienka, lodówka, 
balkon/, koszty wyżywienia HB/9 śniadań i 9 obiadokolacji , 

ubezpieczenie KL, NNW, BP + ratownictwo,  opłata klimatyczna, 

opłata drogowa ,  cena nie zawiera własnych wydatków,  
Wpłaty za uczestnictwo :  

I rata 600 zł. do dn.26.02.2016 

II rata 1100 zł. do dn.10.05.2016/można w dwóch ratach/ 

 na konto 

 Regionalnego Ośrodka  Kultury w Częstochowie. 

ING Bank Śląski  rach. nr 23 1050 1142 1000 0005 0162 3847 
Rezygnacja z uczestnictwa w plenerze nie powoduje zwrotu 

wniesionych opłat. Zmiana nazwiska na liście uczestników do  

dnia 10.05.2016 r. skutkuje opłatą 200 zł. 

**PENSJONAT OBALA (Zielony Dom) –

pensjonat położony przy plaży, 45 minut drogi 

spacerem od starej Budvy i Świętego Stefana, do 

których prowadzi malownicza, nadmorska 

promenada.  

Pensjonat oferuje pokoje 2-3 osobowe wszystkie z 

pełnym węzłem sanitarnym, TV Sat, balkonami i 

lodówką, wszystkie klimatyzowane. Z okien 

rozpościera się wspaniały widok na zatokę Becici 

oraz otaczające wzgórza 

BUDVAŃSKA RIVIERA - to jeden z 

najatrakcyjniejszych przyrodniczo i turystycznie 

miejsc w Czarnogórze. Jest to piaszczysto - klifowe 

wybrzeże pomiędzy Budvą i Świętym Stefanem, 

ciągnące się szerokim pasem przez ponad 30 km i 

obmywane przez lazurowe morze. Jest to prawdziwe 

centrum turystyczne przyciągające pięknymi, 

piaszczystymi plażami, dobrze rozwiniętą 

infrastrukturą, niepowtarzalnym klimatem 

zabytkowych miejscowości, licznymi hotelami, 

tawernami, dyskotekami czy uroczymi kafejkami. 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY:  

1 dzień: wyjazd z Polski /Częstochowa/, nocny 

przejazd do Czarnogóry 

2 dzień: przyjazd do Rafailovici ok. godz. 10.00. 

Zakwaterowanie (ok. g.16). Obiadokolacja, nocleg 

2-11 dzień: pobyt w pensjonacie Obala, 

fotografowanie okolicy, zajęcia warsztatowe 

11 dzień: po śniadaniu wykwaterowanie z 

pensjonatu, czas wolny. Ok. godz. 19 wyjazd do 

kraju 

12 dzień: powrót do Polski w godzinach 

popołudniowych 

Uczestników pleneru oczekujemy w  dn. 6 lipca.2016 r. 

 ( 9.00 ranno ) w Regionalnym Ośrodku Kultury  

w Częstochowie, skąd nastąpi wyjazd do Czarnogóry. 
  

 

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela komisarz pleneru  

art-fotografik Sławomir Jodłowski 
Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, 

ul. Ogińskiego 13a tel. 34 324-46-51, fax. 34 324-94-81 

e-mail rok@rok.czestochowa.pl 
www.rok.czestochowa.pl 

 

 
 

mailto:rok@rok.czestochowa.pl
http://www.rok.czestochowa.pl/


 


