
Zaproszenie

Po długich dniach dyskusji  i  niepewności,  czy 3 ALTERDIASTAR w Kutnie ma szansę 
zaistnieć, udało się pokonać wiele trudności i niniejszym informuję:
3  OGÓLNOPOLSKIE  WARSZTATY  FOTOGRAFICZNE  "ALTERDIASTAR"  KUTNO  2012 
odbędą się w Kutnie w terminie: 13 - 17 sierpnia 2012 roku.

Organizatorem warsztatów jest Muzeum Regionalne w Kutnie.
Ze względów natury prawno-skarbowej musieliśmy odstąpić od pobierania od uczestników 

opłaty akredytacyjnej. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt i sami pokrywają koszty noclegów 
i  wyżywienia.  Noclegi  są  zarezerwowane  w  internacie  Wyższej  Szkoły  Gospodarki  Krajowej
w Kutnie ul. Lelewela 7 w cenie 40 zł. za noc. Obiady (smaczne i obfite za 15 zł.) zarezerwowane 
w lokaliku "U Doroty" przy ul.  Sienkiewicza (300m od Muzeum).  Śniadania według własnych 
upodobań (nie każdy jada).

Bazą  Warsztatów jest  gościnne  Muzeum  Regionalne  w  Kutnie  przy  Pl.  Marsz.
J Piłsudskiego 20. Muzeum pokrywa koszty związane z warsztatami, konsultantami, oraz funduje 
nagrody. Wiosną planowana jest wystawa powarsztatowa, która będzie zaprezentowana również na 
następnej edycji ALTERDIASTARU.

W ramach warsztatów planujemy spotkania z profesjonalistami w dziedzinie sztuki, jaką jest 
fotografia. Będą to: 

• Wiesław Turno - artysta fotografik, były prezes okręgu świętokrzyskiego ZPAF,
• Marcin  Nawrocki  -  fotograf  przyrody,  laureat  m.in.  Grand  Prix  w  konkursie  im.  W. 

Puchalskiego,
• dr Dariusz Kamiński - wykładowca PWSTiT w Łodzi, realizator telewizyjny i fotograf.

Warunki uczestnictwa:
• Udział w warsztatach mogą wziąć tylko ;-) miłośnicy fotografii.
• Głównym warunkiem uczestnictwa jest wypełniona i podpisana karta zgłoszenia wysłana 

pocztą tradycyjną lub elektroniczną do dnia 15 lipca. 
• Ilość miejsc ograniczona, decyduje data otrzymania przez organizatora karty zgłoszenia.
• Przewidziane są dwa konkursy, oczywiście z nagrodami. 

Tematy  konkursów  oraz  szczegółowy  "rozkład  jazdy"  uczestnicy  poznają  po  przybyciu  na 
warsztaty.

Karty zgłoszenia przysyłać należy na adres:
Muzeum Regionalne w Kutnie
Pl. Piłsudskiego 20
99-300 Kutno
koniecznie z dopiskiem: ALTERDIASTAR
lub na e-mail: alterdiastar@muzeumkutno.com

Wszelkich informacji udziela:
Kierownik warsztatów Michał Jabłoński pod nr telefonu 24 254 79 64 w Muzeum w godz. 8-16 lub 
607 381 682 w godz. 16-8 ;-).
Informacje będą również pojawiały się na stronie Muzeum:
http://www.muzeumkutno.com
w zakładce 'Alterdiastar'

Pozdrawiam i oczekuję na zgłoszenia
Michał Jabłoński


