CULTURA

Fotografia

Curso de Iniciação à Fotografia para Jovens & Adolescentes
Férias de Verão 2021
Os programas de 1 semana (3 dias) estão desenhados para
proporcionar a formação ideal para os jovens que querem
entrar no mundo fascinante da fotografia. O seu filho vai
descobrir os “comos e porquês" da fotografia digital, e os
truques mais importantes para conseguir realizar as fotos que
sempre desejou fazer mas que nunca soube como. Os
melhores momentos das suas férias ou os momentos de
família passarão a ser fotografados de forma simples e eficaz
pelo mais jovem! Este curso destina-se a todos os jovens e
adolescentes que pretendam iniciar-se na fotografia digital.
Para mais detalhes, aceda aqui.

Programa

Custos

Data/Hora

Curso com aulas presencias teóricas e práticas:
▪ Programa dia 1: conhecer a máquina;
▪ Programa dia 2: obturador;
▪ Programa dia 3: objetiva;
▪ Entidade Formadora: STUDIO8A.
Consulte o programa completo aqui.
Preço:
✓ Sócios do ClubeMbcp: 79,50€ (Desconto de 20% face ao PVP);
✓ Não sócios: 99,00€ (PVP).
Pagamento:
✓ Débito único a 23 de julho de 2021.
Cursos Semanais às 2ªs, 3ªs e 4ªs nas seguintes datas:
➢ 28, 29, 30 de junho 2021 - inscrição até 24 de junho;
➢ 5, 6, 7 de julho 2021 - inscrição até 1 de julho;
➢ 12, 13, 14 de julho 2021 - inscrição até 8 de julho;
➢ 19, 20, 21 de julho 2021 - inscrição até 15 de julho.
Total de horas do curso: 12 horas – 4 horas por sessão das 15h00 às 19h00.

Local

➢ Instalações da Studio8A - Rua Luciano Freire, nº 8A – 1600-143 Lisboa (Mapa).
➢ Mais informações: secretariado8a@gmail.com // (+351) 217 960 007.

Diversos

• Data limite de desistência: até 5.ª feira da semana anterior ao curso.
• Confirmação de inscrição aos sócios: 6.ª feira da semana anterior ao curso.
* Mínimo de 4 participantes e máximo de 6 participantes por aula.

Covid19: Estão salvaguardadas as condições de higienização e distanciamento conforme normas oficiais
Após a data limite, as desistências terão um custo mínimo equivalente ao valor total da atividade

Só serão válidas as inscrições confirmadas pelo Clube

FICHA DE INSCRIÇÃO

