Regulamin Plenerowych Warsztatów Fotograficznych
„Promocja i upowszechnianie walorów wsi”

I.

Organizator warsztatów: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej
„Mroga”, 95-040 Koluszki, ul. 11 Listopada 65, pok. 311, 310.
Tel. (44) 714 58 32

II.

III.

Cel warsztatów:
 Promowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
 Wspieranie włączenia społecznego i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
 Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich
 Promocja jakości życia na wsi, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju
zawodowego
 Zebranie zdjęć promujących tereny wiejskie, piękno wiejskiego krajobrazu, z
których w następnym etapie powstanie album fotograficzny będący dokumentem o
obszarach wiejskich terenu województwa łódzkiego
 Zaangażowanie mieszkańców województwa łódzkiego w projekt na etapie jego
tworzenia
Terminy warsztatów:

Organizator przewidział przeprowadzenie 5 całodniowych (min. 8h) warsztatów realizowanych
w lipcu i sierpniu 2017 r. w weekendy.
Planowane terminy warsztatów:
Dla początkujących: 22/23/29 lipca (odbędą się 2 warsztaty, jeden spośród podanych to termin
rezerwowy,)
Dla średniozaawansowanych: 15/16/30 lipca, 6/26 sierpnia (odbędą się 3 warsztaty, 2 spośród
nich to terminy rezerwowe)
Terminy warsztatów będą potwierdzane na bieżąco, mogą bowiem ulegać zmianie ze względu
na zmienne warunki atmosferyczne. Organizator zobowiązuje się informować o terminach
warsztatów odpowiednio wcześniej – na poziomie rekrutacji, jak i informować na bieżąco o
zachodzących zmianach, jeśli takowe będą konieczne.
Organizator przewidział wyznaczenie dodatkowego terminu (bądź dwóch) w sytuacji, gdyby
warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację któregoś z wcześniejszych terminów.
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IV.

Miejsca warsztatów:

Zadaniem organizatora jest promocja wsi terenu województwa łódzkiego, dlatego też wybrane
miejsca nie wykraczają poza obręb województwa łódzkiego. Każdy dzień warsztatów
realizowany będzie w innych miejscach wybranych przez organizatora – każdy plener ma
inspirować uczestników do twórczej pracy, organizator dobierając miejsca plenerów będzie
kierował się ich różnorodnością, tak, aby powstałe fotografie ukazywały różne koloryty wsi.
Miejsca plenerowych warsztatów organizator zobowiązuje się podawać do wiadomości
uczestników na kilka dni przed realizacją warsztatów i ogłaszać na bieżąco na stronie
internetowej www.mrogapoleca.pl oraz portalu społecznościowym „Facebook”. Organizator
przewidział transport uczestników z miejsca zbiórki - Koluszki (dojazd na miejsce zbiórki we
własnym zakresie) w miejsca plenerów i z powrotem (max 200 km przewidzianych na 1 dzień
warsztatów).

V.

Organizacja warsztatów (zasady ogólne):

1. Warsztaty kierowane są do miłośników, amatorów fotografii, którzy pomimo swoich
fotograficznych zamiłowań nie zawsze posiadają niezbędna wiedzę, żeby umieć
posługiwać się sprzętem fotograficznym wykorzystując w pełni jego możliwości
i funkcje. Warsztaty przeznaczone są zarówno dla tych, którzy dopiero rozpoczynają
swoja przygodę z fotografią, jak i dla tych bardziej zaawansowanych, którzy chcą
pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę na temat lepszego robienia zdjęć.
2. Rekrutacja dotyczy mieszkańców województwa łódzkiego i ogranicza się do liczby 50
uczestników (10 uczestników przypadających na 1 dzień warsztatów).
3. O udziale w warsztatach po zakończonym procesie rekrutacji decydować będą eksperci
z dziedziny fotografii, którzy na podstawie zdjęć nadesłanych wraz z kartą zgłoszeniową
wybiorą uczestników warsztatów.
4. Zgłoszenia należy składać od 05.07.2017. na poprawnie wypełnionej karcie zgłoszeń
(dostępnej na stronie internetowej organizatora www.mrogapoleca.pl lub w jego
siedzibie) 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) z zachowaniem
powyższych terminów.
5. Jedna osoba może brać udział tylko w jednym z warsztatów, chyba że organizator
zadecyduje inaczej.
6. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
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VI.

Warunki uczestnictwa (obowiązki uczestników warsztatów):

1. Warsztaty przeznaczone są dla mieszkańców województwa łódzkiego.
2. Każdy uczestnik warsztatów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem warsztatów
i zaakceptować jego postanowienia. Regulamin dostępny na stronie internetowej
organizatora www.mrogapoleca.pl lub w jego siedzibie.
3. 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.
4. Każdy uczestnik zobowiązuje się do punktualnego przybycia na ustalone wcześniej
miejsce zbiórki (sam organizuje sobie dojazd na miejsce zbiórki, organizator nie
zapewnia zabezpieczenia np. rowerów)
5. Uczestnik warsztatów musi posiadać własny sprzęt fotograficzny oraz kartę
pamięci o dużej pojemności, umożliwiającą skopiowanie warsztatowych fotografii
i przekazanie ich organizatorowi na koniec dnia warsztatu.
6. Uczestnik zobowiązuje się do przekazania wszystkich zrobionych przez siebie
fotografii w czasie warsztatów organizatorowi wraz z prawami autorskimi oraz
podpisanie stosownego dokumentu, który będzie to regulował.
7. Uczestnik zgadza się na rozpowszechnianie i udostępnianie przez organizatora
warsztatów swoich fotografii oraz danych osobowych w mediach, na stronie
www.mrogapoleca.pl, a także na potrzeby stworzenia albumu fotograficznego
zatytułowanego „Nasza wieś – materiał z plenerowych warsztatów fotograficznych”
promującego nasz region, o nakładzie 1000 szt.
8. Uczestnik zgadza się na wzięcie udziału w konkursie fotograficznym „Nasza wieś”
ogłoszonym w mediach społecznościowych „Facebook” gdzie zwycięskie fotografie
wybierane będą na podstawie największej liczby like’ów i nagrodzone przez
organizatora.
9. Osoby niepełnoletnie mające ukończone 15 lat muszą przedstawić pisemną zgodę
rodziców bądź opiekunów prawnych do udziału w warsztatach.
10. Zabrania się uczestnictwa w warsztatach po spożyciu alkoholu i innych środków
odurzających oraz zabrania się spożywania ich w trakcie.

VII.

Obowiązki i odpowiedzialność organizatora:

1. Organizator zapewnia ubezpieczenie warsztatów plenerowych (OC) oraz indywidualne
ubezpieczenie każdego uczestnika od następstw nieszczęśliwych wypadków
2. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom gorący posiłek w trakcie warsztatów
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3. Organizator zapewnia uczestnikom oraz instruktorowi transport z miejsca zbiórki w
miejsca plenerów i z powrotem
4. Organizator zapewnia uczestnikom zdobywanie wiedzy i nabywanie umiejętności pod
okiem wykwalifikowanego i doświadczonego eksperta z dziedziny fotografii
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe,
rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu warsztatów,
a które nie zostały objęte ubezpieczeniem, o którym mowa w p. 1.

VIII.

Postanowienia końcowe:
1. Udział w warsztatach jest dobrowolny
2. Każdy uczestnik bierze udział w warsztatach na własną odpowiedzialność,
a niepełnoletni na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie
ich pisemnej zgody
3. Wszyscy uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w
mediach oraz materiałach promocyjnych organizatora
4. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
5. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość
regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

!!!Uwaga!!!
Warsztaty mają charakter edukacyjny. Nie oczekujemy od uczestników doskonałej
wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia w tej dziedzinie. Liczy się potencjał!!!
Fotografie, których wymagamy w procesie rekrutacji mają jedynie ułatwić nam
wybór w przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń i wyeliminować przypadkowych
śmiałków ;-) Dodatkowo planujemy w dzieleniu uczestników na gruby brać pod
uwagę ich umiejętności i stopień zaawansowania obycia się ze sprzętem
fotograficznym, dlatego przewidujemy utworzenie grup dla początkujących
i średniozaawansowanych.
ZAPRASZAMY!!!

Organizator
05.07.2017 r.
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