Regulamin i koleżeńskie zasady obwiązujące w Sekcji Fotografii Krajoznawczej PTTK
Rzeszów
(do użytku wewnętrznego)
REGULAMIN
−
Sekcja Fotografii Krajoznawczej PTTK Rzeszów (dalej zwana „Sekcją”) powstała w celu popularyzowania
fotografii krajoznawczej i podnoszenia wiedzy członków Sekcji z zakresu fotografii.
−
Członkiem sekcji może zostać każda osoba pełnoletnia, która wypełni stosowny formularz rejestracyjny oraz
opłaci składkę członkowską PTTK.
−
Osoby nie będące członkami PTTK, zainteresowane wstąpieniem do sekcji, mogą uczestniczyć w 3
spotkaniach próbnych bez konieczności opłacania składki.
−
Spotkania sekcji fotograficznej PTTK Rzeszów odbywają się w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca.
−
Plenery i warsztaty fotograficzne organizowane przez PTTK Rzeszów mają charakter otwarty. Mogą wziąć w
nich udział osoby nie należące do PTTK i członkowie PTTK nie należący do Sekcji, z zastrzeżeniem pierwszeństwa i
atrakcyjnej ceny dla członków Sekcji.
−
Sekcją kierują Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wybierani raz na 4 lata .
-Przewodniczący i Wiceprzewodniczący powinni mieć stopień Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK i posiadać
wiedzę z zakresu fotografii niezbędną do prowadzenia sekcji.
−
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący w porozumieniu z Instruktorami Fotografii Krajoznawczej PTTK
opracowują roczny plan działania sekcji.
−
Wszyscy członkowie sekcji aktywnie uczestniczą w przygotowaniu tematów i pracach sekcji.
−
Tematy teoretyczne opracowują poszczególni członkowie sekcji indywidualnie lub w grupach np. 2-3
osobowych
-( Internet , literatura są aktualnie powszechnie dostępne).
−
Najlepsze prace fotograficzne Sekcji oraz informacje dotyczące jej funkcjonowania publikowane są na stronie
internetowej SFK PTTK Rzeszów.
KOLEŻEŃSKIE ZASADY (zasady dobrego koleżeństwa)
−
Jeśli masz ciekawy pomysł na temat, plener, wystawę lub dowiedziałeś się o jakimś wydarzeniu, to daj znać :-)
−
Jeśli wiesz, że ktoś z Twoich znajomych interesuje się fotografią krajoznawczą, zaproś go na spotkanie sekcji.
−
Jeśli nie interesuje Cię temat - nie zabieraj głosu i nie przeszkadzaj innym.
−
Jeśli krytyka, to tylko konstruktywna – coś wnosząca dla wszystkich i uzasadniona.
−
Jeśli nie interesuje Cię fotografia, nie chcesz rozwijać się w tym kierunku, to zostań w domu.

