
  
 

 
Fotók: Kiss Tanne István, Varga István, Bíró Ádám, Rogosz Péter 

 

 
A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség 

 
ezúton tisztelettel meghívja a 

 

 
amely egy tréning program az Erasmus + Program által finanszírozott 

 

projekt keretében 
 

Résztvevők: nemzetközi és magyar amatőr és profi fotósok 
Előadások – interaktív csoportfoglalkozások – bel- és kültéri fotózás 

 

• Ipari és társadalmi örökség Miskolcon – fotós perspektívából  
• Természeti értékek fotózáson keresztül – légi fotózás, drón, makró 
• Kulturális értékek és turisztikai/sport attrakciók Miskolcon kontra környezetszennyezés  
• Kereskedelmi fotózás – látogatás Bioszentandrásra és a szikszói Hell Gyártóüzembe 
• Fotózás, mint üzleti lehetőség – hogyan indítsunk kreatív vállalkozást? 
• “Photo Show” – a fotók kiértékelése 
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Praktikus információk  
 
Célcsoport: 15-26 év közötti fiatalok, akik érdeklődnek a fotózás és az ezzel kapcsolatos kreatív 
vállalkozási lehetőségek iránt 
 
A program beltéri programrészeinek helyszíne 6-án egész nap, 8-án reggel és 10-én délig: 
 

Földes Ferenc Gimnázium 
földszinti terme 

 
Térkép: 

https://www.google.hu/maps/place/F%C3%B6ldes+Ferenc+Gimn%C3%A1zium/@48.105472
3,20.7831697,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47409ffca02561f5:0x651975fda5306d96!8

m2!3d48.1054723!4d20.7853584 
 

Megközelítés: A főbejárat melletti baloldali zöld kapun keresztül.  
 
A kültéri programokhoz 7-én, 8-án és 9-én különbuszt veszünk igénybe. A találkozó helye minden 
esetben a Megyeháza mögötti kavicsos parkoló (3530 Miskolc, Városház tér 1.)  
 
Költségek: a programon való részvétel ingyenes, amely magában foglalja a képzést, képzési 
anyagokat, útiköltséget, a képzések beltéri programrészein kávészünetet frissítőkkel és 
aprósüteménnyel. 
 
Önköltség: ebéd, amely a heti program alatt önkiszolgáló rendszerben történik: 6-án a Sever 
étteremben, 7-én a Megyeháza étteremben, 8-án a Lillafüredi bazársoron. 9-én csütörtökön 
Bioszentandráson három fogásos bioebéd (leves, főétel, desszert), helyben előállított 
élelmiszerekből, amelynek díja 2.500 Ft/fő. 
 
A program munkanyelve magyar, angol tolmácsolás biztosított.  
 
Angol nyelvtudás előny, de nem feltétel. 
 
Kérdések, kérések esetén Hall Katalin programszervező készséggel áll rendelkezésre az alábbi 
elérhetőségeken: 
 
 

Mobil: +36 20 252 3542 
e-mail: hall.katalin@mfu.hu 

 

Kérjük a csatolt jelentkezési lapot - amely tartalmazza a részletes 
programot is - legkésőbb 2018. augusztus 1. szerdáig megküldeni a 
fenti e-mailcímre. 
 

A programváltozatás jogát fenntartjuk! 
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