pracovisko: Juhoslovanská 2
čas: utorok od 16:00, od 18:00
vek: od 9 do 15 rokov
počet: maximálne 6 detí
Na fotografickom krúžku získaš znalosti zo základov fotografie a
kompozície, naučíš sa používať rôzne typy digitálnych
fotoaparátov, pracovať s obrazovými súbormi od ich prenosu do
počítača po ich úpravu v programe na úpravu fotografií, naučíš sa
tvoriť špeciálne efekty a získaš možnosť prezentovať svoje práce
na výstave fotografií.
Zápis prebieha v pracovných dňoch od 2. septembra 2021.
vedúci: Miroslav Krbaťa
kontakt: tel. 0905 271 183 www.cvckosice.sk; cvc@cvckosice.sk

Informácia o záujmovom útvare
Názov záujmového útvaru: Fotografovanie

Kód ZU: 21422

Meno a kontakt na vedúceho ZÚ: Miroslav Krbaťa
atabrk@centrum.sk
0905 271 183
Miesto a čas konania ZÚ: Juhoslovanská 2, miestnosť č. 35
Každý utorok od 16:00, od 18:00 hod. okrem prázdnin a štátnych sviatkov
Vek: od 9 do 15 rokov
Max. počet účastníkov: 6
Popis záujmového útvaru: Obsahom záujmového útvaru je osvojenie si znalostí zo základov fotografovania.
Spracovanie a úprava fotografií.
Práca s rôznymi typmi digitálnych fotoaparátov.
V prípade neuskutočnenia záujmového útvaru v danom termíne zo strany CVČ, bude daný náhradný termín
konania ZÚ.
Priebeh ZÚ: - zraz vo vestibule
-

práca s fotoaparátom, fotenie v interiéri/exteriéri, spracovanie fotografií
odchod členov, odovzdávanie členov rodičom

Doplňujúce činnosti nad rámec pravidelnej činnosti:
− Fotenie na verejných akciách CVČ
− Zapojenie sa do súťaže Moje sídlisko
− Záverečná prezentácia ZÚ CENTROPÁRTY – slávnostné ukončenie záujmovej činnosti
− Po dohode s pedagogickým vedúcim ZÚ sa môže zákonný zástupca priamo zúčastniť konania ZÚ
− V prípade neprítomnosti člena na ZÚ sa úhrada čiastočných nákladov nevracia
− V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pedagogického vedúceho ZÚ. Ak nie ste spokojný s jeho
odpoveďou kontaktujte priameho nadriadeného – Ing. Jaroslava Kastelovičová 0911 389 189 alebo
kastelovicova@cvckosice.sk
− Počas konania ZÚ sa členovia riadia školským poriadkom zverejneným na stránke
www.cvckosice.sk
− Pri odhlasovaní členov zo záujmového útvaru je nutné vyplniť odhlášku
− Vedúci záujmového útvaru si vyhradzuje právo na zmenu výchovno – vzdelávacej činnosti
a priestoru
Tešíme sa na spoluprácu v školskom roku 2020/2021.

