Zmiany w Regulaminie Plenerowych Warsztatów Fotograficznych
„ Promocja i upowszechnianie walorów wsi”
Ad. III. Organizator przewidział przeprowadzenie 5 całodniowych (min. 8h) warsztatów
realizowanych w terminie od lipca do października 2017 r. w weekendy.
Planowane terminy warsztatów:
W związku przedłużeniem realizacji warsztatów fotograficznych terminy poszczególnych
warsztatów będą ustalane na bieżąco bowiem na bieżąco odbywa się również rekrutacja
uczestników. Organizator zobowiązuje się informować o terminach warsztatów odpowiednio
wcześniej – na poziomie rekrutacji, jak i informować na bieżąco o zachodzących zmianach,
jeśli takowe będą konieczne (za pośrednictwem strony internetowej www.mrogapoleca.pl oraz
portalu społecznościowego jak i bezpośrednio uczestników, którzy złożyli formularz
zgłoszeniowy – mailowo bądź telefonicznie).
Organizator przewidział wyznaczenie dodatkowego terminu (bądź dwóch) w sytuacji, gdyby
warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację któregoś z wcześniej ustalonych terminów.
Ad. V. Organizacja warsztatów (zasady ogólne):
4. Zgłoszenia należy składać na poprawnie wypełnionej karcie zgłoszeń (dostępnej na
stronie internetowej organizatora www.mrogapoleca.pl lub w jego siedzibie)
przynajmniej kilka dni przed danym Warsztatem wraz z trzema fotografiami swojego
autorstwa, które najlepiej (według zgłaszającego) obrazują umiejętności fotograficzne
(zdjęcia o dowolnej tematyce, rozdzielczości, formacie itd.), osobiście w biurze
Stowarzyszenia bądź pocztą elektroniczną na adres: stowarzyszenie.mroga@wp.pl (skan
z podpisem).
Ad. VI. Warunki uczestnictwa (obowiązki uczestników warsztatów):
Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia od 05.07.2017 r. do terminu wskazanego przez
organizatora do siedziby organizatora lub na adres mail (wówczas należy przesłać
zeskanowaną kartę zgłoszenia z odręcznym podpisem uczestnika) poprawnie wypełnionej
karty zgłoszeniowej wraz z trzema fotografiami (patrz p.V.3. regulaminu) oraz w przypadku
niepełnoletnich – pisemną zgodę opiekunów prawnych.
Zachęcamy do wzięcia udziału w Warsztatach i zapraszamy !!!
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