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REGULAMIN 
warsztatów przyrodniczo-fotograficznych dla początkujących i pleneru 

fotograficznego „Przystanek Tyśmienica” 
 
Warsztaty i plener będą okazją do doskonalenia przez uczestników umiejętności fotografowania 
przyrody i do wykonania pięknych zdjęć oraz poznania przyrody (a zwłaszcza bogatej awifauny) doliny 
rzeki Tyśmienicy. Będą też okazją do poznania uroków Radzyńskiej Krainy Serdeczności. 
 
TERMIN: 14-16.VI.2013 
MIEJSCE WARSZTATÓW: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Z. Sękowskiej przy ul. Sitkowskiego 1B 
MIEJSCE PLENERÓW: doliny rzek Tyśmienicy i Bystrzycy (obszar Natura 2000), lasy 
ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim – Punkt Informacji Turystyczno-
Kulturowej. 
ORGANIZATOR ZAPEWNIA: prowadzących warsztaty i plener (dwie sesje), miejsce warsztatów, 
transport na sesje plenerowe oraz organizację wystawy poplenerowej.  
Zdjęcia uczestników wykonane podczas plenerów i wybrane przez Organizatora na wystawę 
poplenerową (o terminie wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni), wykorzystywane będą przez 
Organizatora w celach promocyjnych powiatu radzyńskiego i jego turystycznej marki - „Radzyńskiej 
Krainy Serdeczności”.  
ODPŁATOŚĆ: udział w warsztaty przyrodniczo-fotograficznych i plenerze fotograficznym „Przystanek 
Tyśmienica” jest nieodpłatny. 
DOJAZD, NOCLEGI I WYŻYWIENIE: we własnym zakresie uczestników. Istnieje możliwość skorzystania 
z noclegów i wyżywienia w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Z. 
Sękowskiej przy ul. Sitkowskiego 1B – odpłatność uczestnik wnosi w kasie SOS-W). 
UCZESTNICY: od 12 do 15 osób – początkujących fotografów przyrody.  
Warunek uczestnictwa: osoby pełnoletnie (ukończone 18 lat). Osoby  niepełnoletnie tylko pod 
opieką rodzica lub opiekuna prawnego, którzy ponoszą za osoby niepełnoletnie będące pod ich 
opieką całkowitą odpowiedzialność. 
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA: przez zgłoszenie należy rozumieć przesłanie w terminie do 11 czerwca 
2013 r. (do północy) e-mail do organizatora - turystyka@pra.pl - następujących informacji o 
uczestniku: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania (tylko miejscowość), numer 
telefonu komórkowego oraz informację, czy uczestnik  (wraz opiekunem prawnym w przypadku 
osoby niepełnoletniej)  zechce skorzystać z noclegów (wyżywienia) w internacie SOS-W?  
Lista uczestników (także rezerwowa) zostanie utworzona zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Osoby 
zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mail’em w dniu  12 czerwca 2013 r. 
Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach i plenerze jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika 
niniejszego Regulaminu w całości. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach i w plenerze jest 
akceptacja niniejszego regulaminu (i programu) potwierdzona własnoręcznym podpisem (na 
miejscu warsztatów). 
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OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, PRAWA AUTORSKIE: 
Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodą na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie do celów 
organizacji warsztatów), a także na nieodpłatną publikację wybranych fotografii powstałych podczas 
warsztatów oraz publikację własnego wizerunku na stronach internetowych Organizatora: 
www.krainaserdecznosci.pl lub www.powiatradzynski.pl a także w innych mediach, gdzie prace będą 
prezentowane oraz w materiałach reklamujących warsztaty.  
Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne udostępnienie fotografii wykonanych podczas warsztatów 
na wystawie poplenerowej. 
WYPOSAŻENIE UCZESTNIKA WARSZTATÓW I PLENERU: 

OBOWIĄZKOWE: 
• cyfrowy aparat fotograficzny (lustrzanka lub zaawansowany aparat kompaktowy), 
• pamięć przenośna umożliwiająca przeniesienie zdjęć na komputer, 
• odzież (w tym nakrycie głowy) i obuwie terenowe (buty gumowe), 
• odzież przeciwdeszczową i parasol (do ew. fotografowania w deszczu). 

ZALECANE: 
• statyw  
• laptop (opcjonalnie), ułatwi sortowanie i wybór wykonanych zdjęć do pokazów podczas 

warsztatów, odzież przeciwdeszczową i parasol (do ew. fotografowania w deszczu) 
• środki przeciw komarom, kremy z filtrem UV. 

 
 
O PROWADZĄCYCH: 
Marek Kosiński 

ur. 1967, zawodowy fotograf przyrody, dr nauk biologicznych, laureat wyróżnień w prestiżowych, 
międzynarodowych konkursach fotografii przyrodniczej: BBC Wildlife Photographer of the Year w 
Wielkiej Brytanii oraz GDT European Wildlife Photographer of the Year w Niemczech, biolog i 
przyrodnik z wykształcenia i zamiłowania, popularyzator przyrody i fotografii przyrodniczej; 
absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni pracownik 
naukowy i nauczyciel akademicki w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; 
współautor (wraz z żoną Renatą) kilkunastu książek przyrodniczych, razem opublikowali około 
15 000 fotografii w książkach, albumach, podręcznikach szkolnych, czasopismach i kalendarzach w 
kraju i za granicą; prowadzi własny bank fotografii www.kosinscy.pl, współpracuje także z agencją 
fotograficzną Forum; organizuje i prowadzi warsztaty fotografii przyrodniczej i fotoplenery 
www.fotografiaprzyrody.pl; członek Związku Polskich Fotografów Przyrody od początku istnienia, 
przez 8 lat był prezesem Okręgu Krakowskiego; juror krajowych konkursów fotograficznych; od 8 
lat mieszka wraz z rodziną w Białowieży, do której przeniósł się z rodzinnego Krakowa. 

 
Zbigniew Jaszcz  

Mieszkaniec Parczewa. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, mgr inż. ochrony środowiska. 
Przyrodnik z trzydziestoletnim stażem - ekspert przyrodniczy (ornitolog oraz botanik) i doradca 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.  
Malarz ptaków – wystawy indywidualne w Akademickim Centrum Kultury UMCS oraz w galerii 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. 

 
 

http://www.kosinscy.pl/
http://www.fotografiaprzyrody.pl/
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PROGRAM  
warsztatów przyrodniczo-fotograficznych dla początkujących  

i pleneru fotograficznego „Przystanek Tyśmienica” 
 
wschód słońca 4:10; zachód słońca 20:50 
 
1 dzień (14. VI – piątek) – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. 
18:00 - 20:30   

 Wykład wprowadzający: "Jak zacząć przygodę z fotografią przyrodniczą i co zrobić, żeby 
nasze zdjęcia nie były tylko zwykłym dokumentem z podróży?" - Marek Kosiński 

 Prezentacja: "Polska przyroda na fotografiach Marka Kosińskiego" - Marek Kosiński 

  „Przyroda doliny Tyśmienicy” - Zbigniew Jaszcz 
 
2 dzień (15. VI – sobota) 
4:00 - 9:00  - samochodowy plener fotograficzny. Zbiórka na parkingu przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
13:00 - 15:00 - przeglądanie i analiza zdjęć wykonanych podczas porannego pleneru; elementy 
obróbki cyfrowej fotografii; dyskusje o fotografii 
16:00 - 21:00 - samochodowy plener fotograficzny. Zbiórka na parkingu przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym 
 
3 dzień (16. VI – niedziela) 
9:00 - 12:00 - przeglądanie i analiza zdjęć wykonanych podczas pleneru; elementy obróbki cyfrowej 
fotografii; dyskusje o fotografii; wybór zdjęć na wystawę; 
 
Uwaga: 

Program może ulec zmianie w zależności od pogody i warunków przyrodniczych. 

 


