
Regulamin uczestnictwa w szkoleniu “Wideofilmowanie i montaż” 
 

1. Organizatorem szkolenia jest: 
 

● Stowarzyszenie Luxtorpeda 
ul. 3-go Maja 19 
44-230 Czerwionka- Leszczyny 

● Stowarzyszenie Redukowania Bierności 
ul. 3-go Maja 19 
44-230 Czerwionka- Leszczyny 

2. Szkolenie jest bezpłatne.Warunkiem otrzymania certyfikatu jest wykonanie trzech 
prac wolontaryjnych dla wybranej organizacji pozarządowej bądź instytucji publicznej 
do 30.11.2019 roku. W celu potwierdzenia wykonanych prac należy przedstawić 
zaświadczenie o wolontariacie z pieczątką organizacji z którą podpisano umowę. 
Wykonanie powyższych prac można również odbyć u organizatora szkolenia. 

3. Uczestnikiem szkolenia może być osoba, która ukończyła 13 lat 
4. Szkolenie odbywa się w ramach projektu "Wolontariat wzmacnia" dofinansowanego 

ze środków Narodowego Instytutu Wolności w ramach programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich 2018 

5. Zakres tematyczny: 
 

● video CV. prezentacja przed kamera, od strony technicznej i mentalnej. tworzenie 
videobloga. 

● kompozycja w filmie, zasady kadrowania, ruchoma kamera na planie.  
● oświetlenie w filmie, tworzenie kompozycji sceny za pomocą światła zastanego i 

sztucznego. 
● dźwięk na planie filmowym, jak nagrywać o  czym pamiętać. sposoby nagrywania w 

reportażu i filmie dokumentalnym. 
● scenariusz i jego aspekty, jak należy pisać i o czym pamiętać. 
● kierownik planu i plan filmowy, jak zarządzać ekipa filmowa, ćwiczenia ze sprzętem 

filmowym 
● połączenie zajęć z grupą dziennikarską, wyjście w plener, stworzenie reportażu 

 
 
5. Czas trwania szkolenia: 
 
07.05 16:00-20:00 
14.05 16:00-20:00 
20.05 16:00-20:00 
27.05 16:00-20:00 
04.06 16:00-20:00 
11.06 16:00-20:00 
15.06 9:00-15:00 (realizacja materiału wraz z grupą warsztatów dziennikarstwa) 
 

               



6. Uczestnik otrzymuje: 
 
a) 30 h szkolenia z profesjonalną kadrą 
 

 
Marcin Kondraciuk - prezes Gliwickiego Klubu Filmowego WROTA oraz właściciel Kopalni           
Snów. w latach 2007-2015 dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego DRZWI.         
Aktywny filmowiec realizujący projekty artystyczne i komercyjne. w 2007 roku opracowal           
nowa formę terapetyczną- filmoterapię planowa. Do swoich projektów angażuje młodzież i           
os.niepełnosprawne.  
 
b) certyfikat 
 
7. Zgłoszenia pod adresem: 
 
www.gbluxtorpeda.org/category/szkolenia 
 
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje organizator. Pierwszeństwo mają osoby z terenu 
Gminy i MIasta Czerwionka-Leszczyny. O zakwalifikowaniu organizator poinformuje drogą 
mailową najpóźniej do dnia 01.05.2019. 
 
 
 

               

http://www.gbluxtorpeda.org/szkolenia

