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Strona główna

Spotkanie Biesiadne Fotografów
Żywiec, sierpień 2016

21 sierpnia 2016 roku odbyło się kolejne Biesiadne
Spotkanie Fotografów.  W tym roku spotkaliśmy się w Żywcu.
Organizatorem spotkania był jak zawsze zarząd KCF, a funkcję
lokalnego gospodarza pełnił Jarosław Deka.
W klimatycznej Kawiarni Wiedeńskiej DeKaffe, uczestników
spotkania przywitał Cechmistrz, a po przywitaniu omówiono plan
dnia oraz przedstawione zostały bieżące sprawy KCF.  Miłym
akcentem było krótkie wystąpienie Jarosława Deki i wręczenie
uczestnikom upominków. Oprócz szklaneczek na piwo z
charakterystycznym nadrukiem browaru żywieckiego, goście
otrzymali tradycyjne pierniki, wytwarzane w mieście od prawie
100 lat, przez czwarte już pokolenie piernikarzy na czele z
seniorem rodu panem Krzysztofem Bielewicz.

Po wspólnym obiedzie, uczestnicy przeszli do zakładu „Foto u
Jarka”, po drodze podziwiając żywiecki park wraz z dziedzińcem
zamkowym oraz pałacem Habsburgów. Krótki spacer, ubarwiony
był opowieściami Jarosława Deki o ciekawostkach związanych z
tym miejscem.

Firma „Foto u Jarka” istnieje już ponad 30 lat i prowadzi
ją  Jarosław Deka. Zakład stale się rozwija, poszerza swojąofertę, pokonując trudności, z jakimi boryka się cała branża
fotograficzna. Od niemal 10 lat w „Foto u Jarka” funkcjonuje dział
reklamy, prowadzony przez Witolda Dekę (syn Jarka). Fotografia
i reklama doskonale się uzupełniają, a współpraca ojca z synem
przebiega wzorowo. Fakt ten został zauważony i zakład został
wyróżniony w kategorii Mikroprzedsiębiorstwo w KonkursieFirma Rodzinna Roku 2016.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć oba działy Foto u
Jarka – fotograficzny i reklamowy.

Kolejnym punktem dnia było wspólne zwiedzanie części
Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu, zapoznanie się z
poszczególnymi etapami produkcji piwa, wizyta w hali
produkcyjnej, pokaz tradycyjnego palenia słodu oraz degustacja
żywieckiego porteru.
Po wizycie w części produkcyjnej browaru, goście przeszli do
przyzakładowej Restauracji Żywieckiej, gdzie przy kufelku piwa i
krótkim filmie przygotowanym przez Janusza Kanię,
wspominano spotkanie „Weronika 2016”  w  Koszęcinie.
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Na zakończenie, wykonano pamiątkowe zdjęcie i na tym
Spotkanie Biesiadne Fotografów 2016 w Żywcu oficjalnie zostało
zamknięte.

Mimo, że pogoda nie dopisała i w sierpniową niedzielę zrobiło
się bardzo jesiennie i deszczowo,  nastrój panował radosny i
pełen optymizmu.
Spory entuzjazm wywołało zaproszenie pana Leszka Olejnika do
leżącej nieopodal Żywca, Węgierskiej Górki, na kolejne
Spotkanie Biesiadne Fotografów w sierpniu 2017 roku.
Na koniec należy podziękować zarządowi KCF i Jarosławowi
Dece oraz wszystkim przybyłym za wspaniałą atmosferę iwspólnie spędzony dzień.
Poniżej można zobaczyć jak było na naszym spotkaniu.
Fotografie sferyczne wykonane zostały przez otwartego na
wszelakie nowości w dziedzinie foto-video Janusza Kanię.
https://photos.google.com/share/AF1QipPaI9VrV-
pkA3aj5f3yTkBz1m8eAngUjJt4nrimhLrFn2Mfz-
IF4LO_hdEruqaWcA?key=TGwxTDFJU2VidVdIRTZsUDBrTVZTODd4R2VFM0Fn
Zapraszamy na 25 Forum Fotografów w Łebie w dniach
25-28.09.2016.
Następne spotkanie KCF 27.10.2016 w Rudzie Śląskiej u
cechmistrza w świeżo wyremontowanym studio „Foto-Marek“.
                                                                                         TC

Program Jubileuszowego spotkania
Forum Fotografów Łeba 2016
im. Jerzgo Maślankowskiego

Spotykamy się 25 września (niedziela), od godziny 14.oo można się
meldować w hotelu. Po godzinie 18.oo możemy się spotkać w restauracji
i przy drinku witać przyjeżdżające osoby.
Można przyjechać wcześniej, w sobotę lub w piątek i korzystać z
zamówionej pogody.
W poniedziałek od 8.oo-10.oo śniadanie, po którym o godzinie 10.30
oficjalne rozpoczęcie zjazdu, powitanie przez Panią Prezes Krystynę
Puszcz i Burmistrza Łeby.
Od 11.oo do 13.oo swoją ofertę przedstawi firma Najlepsze Foto,
natomiast ekspozycja ich wyrobów, przykładów, oraz możliwość
porozmawiania będzie do godziny 18.oo. Firma ta we wtorek po
śniadaniu już wyjeżdża.
Od 13.30 do 15.30 zaprezentuje się firma skanowanie.pl , która nie
tylko będzie nam prezentować całą gamę skanerów, ale również
przybliży nam sposoby pozyskiwania zamówień na archiwizowanie
wszystkich dokumentów w urzędach, muzeach itp. Przedstawią
możliwości uzyskania dofinansowania na zakup skanerów, jak już
będziemy pewni, że będziemy mieli zapewnioną pracę na zakupione
urzadzenia.
Od 16.oo do 18.oo będziemy gościć firmę FUJIFILM, która
przeprowadzi prezentację urzadzenia Frontier Dx100 i swoje produkty
laboratoryjne.
Punktualnie o godzinie 19.oo, w eleganckich strojach spotykamy się 
na bankiecie, w którym uczestniczyć również będzie Burmistrz Łeby,
Prezes Ośrodka Wodnik, oraz Jerzy Grzybowski, wieloletni dyrektor
CRR w Słupsku, który przez wiele lat nasze spotkania organizował i
koordynował. Będziemy mogli podsumować pierwszy dzień spotkań,
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dokończyć rozmowy biznesowe. Pani Prezes zapewniła nas, że
będziemy mieli muzykę na żywo, więc chętni będą mogli również
potańczyć. W załączniku przedstawione menu i nie tylko.
Wtorek od 8.oo do 10.oo śniadanie
Od 10.30 do 12.oo firma Tetenal pokaże nam Epsona Surelab D700,
jego zalety i możliwości drukowania, następnie Epsona SC-P 800, jako
przykład wielkiego formatu. Przybliży nam również oprogramowanie
Epson Order Controller do edycji zdjęć i zarządzania potokiem prac.
Pokażą nam, jak za rozsądne pieniądze przeorganizować sobie zakład
w dzisiejszych czasach ze względu na niewielkie przeroby, z
uwzględnieniem różnych typów zdjęć, różnych formatów zdjęć, od 9x13
po 100x70 cm, oraz różnych rodzajów powierzchni papieru. Uczestnicy
będą mogli na tych urządzeniach wydrukować swoje powiększenia,
zobaczyć jak to działa w praktyce. Będą do dyspozycji do godziny 18.30
Od 12.30 do 14.30 firma Profi Book zaprezentuje nam swoje
urządzenia do samodzielnej produkcji fotoksiążek, zademonstruje ich
działanie.
Od 15.oo do 17.oo powtórnie zaprezentuje się firma FUJIFILM, której
przedstawiciele tym razem pokażą nam ich bezusterkowe aparaty, z
którymi będziemy mogli sobie zrobić mały plener, a najpiękniejsze
zdjęcia wydrukować.
Od 17.30 do 20.oo obiadokolacja w restauracji. Możemy tuataj siedzieć
tak długo, dopóki będą ciekawe tematy, nikt nas nie będzie popędzał i
wyganiał.
Środa od 8.oo do 10.oo śniadanie, zakończenie spotkania
W czasie wszystkich prezentacji będzie można oglądać i ewentualnie
zamawiać opakowania do fotografii firmy FOTOPAK, której stoisko
będzie cały czas dostępne.

Przez cały czas naszego spotkania będzie można oglądać wystawę o
naszym niedawno zmarłym koledze – artyście Krzysztofie Niesporku. Wystawę
podjął się zorganizować Krajowy Cech Fotografów, którego Krzysztof był
członkiem.

ZAPROSZENIE
Zarząd Krajowego Cechu Fotografów ma zaszczyt
zaprosić swoich członków wraz z rodzinami, na
wyjazdowe spotkanie biesiadne, które odbędzie się w
dniu 21 sierpnia 2016 w Żywcu.
Plan spotkania

Godz. 11:30 uczestnicy spotykają się w restauracji DeKaffe
ul. Zamkowa 2 w Żywcu http://www.dekaffe.pl/

1. 

Godz. 12:30 – obiad2. 
Po obiedzie, Jarek Deka zaprasza do swojego studia, gdzie
będzie można zobaczyć jak funkcjonuje firma, która zdobyła tytuł
Firma Rodzinna Roku 2016 – kreator odpowiedzialności
biznesowej i społecznej http://fotoujarka.pl/

3. 

Ok. godz. 14:30 wyjazd do Muzeum Browaru
Żywieckiego:pokaz palenia słodu, degustacja piwa Porter,
zwiedzanie browaru

4. 

Ok. godz. 16:00 – spotkanie w Piwiarni Żywieckiej
http://www.piwiarniazywiecka.pl/ -omówienie bieżących spraw
organizacyjnych KCF-relacja z „Weroniki 2016”,

5. 

Biesiadowanie 6. 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Koszty (płatności na miejscu):
Obiad: 30 zł/osoba
Pokaz palenia słodu i zwiedzanie muzeum 30 zł/osoba.
Posiłki i napoje (poza obiadem), a także noclegi
–indywidualnie, we własnym zakresie.
Rekomendowany hotel:
Zajazd Beskidy, ul. Kopernika 52 tel. 22 861 16 15
http://www.zajazd-beskidy.pl/kontakt/
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Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie ilości
osób,drogą mailową lub telefoniczne do 16.08.2016
Adres do przyjmowania zgłoszeń:
biuro@fotograf.org.pl
tel.: 533 233 654 Danuta Spyra

Zapraszam w imieniu zarządu
Cechmistrz Marek Gołąbek

WERONIKA 2016
KOLEŻANKI I KOLEDZY
Krajowy Cech Fotografów z siedzibą w Katowicach
wraz z Wielkopolskim Cechem Fotografów oraz
Lubelskim Cechem Fotografów Polskich zaprasza
do uczestnictwa w  Ogólnopolskim Święcie
Fotografów WERONIKA 2016 w dniu 26 czerwca
2016.
Obchody święta odbędą się w miejscowości
Koszęcin k/Częstochowy przy ul. Zamkowej 3, na
terenie Kompleksu Pałacowo-Parkowego który jest
siedzibą światowej sławy ambasadora polskiej
kultury Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"
Szczegóły >>>

ZAPROSZENIE

Zarząd Krajowego Cechu Fotografów z siedzibą w Katowicach, działając w
oparciu

o §§ 22 i 23 Statutu KCF zawiadamia, że w dniu 21.04.2016 zwołuje:
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków KCF w K-cach w

restauracji
„ Zielony Ogród“ w Zabrzu ul. R. Miki 3

I-szy termin: godz. 17.30
II-gi termin: godz. 18.00

Z uwagi na ważność podejmowanych uchwał, prosimy o
niezawodne przybycie.

Proponowany porządek zebrania  >>> Do pobrania

Komunikat Krajowego Cechu Fotografów
Koleżanki i koledzy fotografowie. W ostatnim okresie docierają
do nas niepokojące sygnały z terenu całej Polski, iż nasila się
ilość odrzucanych zdjęć do Prawa Jazdy. Z docierających do nas
informacji wynika, że odrzucanych może być nawet do 30%
zdjęć. W przeważającej większości są to  zdjęcia, w których
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procentowy udział twarzy w stosunku do powierzchni zdjęcia
oscyluje w okolicach 80 procent. Obawiamy się, że tak duża ilość
nieprawidłowych zdjęć może utorować drogę do wprowadzenia
kabin do urzędów miast i gmin. Krajowy Cech Fotografów mając
świadomość mało precyzyjnych określeń w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24.02.2016
określającym między innymi wymagania jakie powinna spełniać
fotografia do Prawa Jazdy, już 29 lutego 2016 r. wystosował
oficjalne pismo do MI i B, w którym zasugerowaliśmy
konieczność doprecyzowania wymagań dotyczących zdjęć do
Prawa Jazdy. Niestety do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnej
odpowiedzi. Wysyłamy również pismo do Wytwórni Papierów
Wartościowych, organu który fizycznie tworzy dokument Prawo
Jazdy, z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. Nie jesteśmy w
stanie określić w jakim czasie dostaniemy odpowiedź na nasze
pisma. W związku z tym sugerujemy, aby zdjęcie do prawa jazdy
wykonywać w taki sposób, żeby twarz w stosunku do
powierzchni zdjęcia oscylowała w granicach wartości 70%. Z
uzyskanych przez nas informacji wynika, że tak wykonane
zdjęcia przyjmowane są bez problemu. Po otrzymaniu
odpowiedzi z PWPW oraz MI i B poinformujemy o wskazówkach
jak poprawnie wykonać zdjęcie do Prawa Jazdy.

Zarząd KCF

Z przykrością informujemy, że w wieku 65 lat zmarł nasz
przyjaciel i członek KCF, Krzysztof Niesporek.

Copyright © 2007 Krajowy Cech Fotografów.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Krajowy Cech Fotografów w Katowicach, Pl. Wolnosci 12, 40-078 Katowice
tel. (32) 253 67 92, fax.(32) 259 62 61,

http://www.fotograf.org.pl, biuro@fotograf.org.pl
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