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Niniejszy dokument stanowi regulamin uczestnictwa w warsztatach fotograficznych, 
organizowanych w ramach projektu Ziemia Grójecka w obiektywie przez Stowarzyszenie 
Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum. 

Celem warsztatów jest Promocja Powiatu Grójeckiego, upowszechnienie kultury i sztuki 
oraz przygotowanie uczestników do udziału w konkursie fotograficznych. Warsztaty są 
adresowane do młodzieży i dorosłych z terenu Powiatu Grójeckiego.  

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Grójcu. 

 

 

Z poważaniem 
 

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa  
Grójecka Novum 
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§1 

Organizator 

Projekt pod nazwą Ziemia Grójecka w obiektywie, finansowany przez Starostwo Powiatowe w 
Grójcu, jest realizowany przez Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum.  

Stowarzyszenie Społeczna Inicjatywa Grójecka Novum zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze 
Sądowym pod numerem KRS 0000305991. 

 

§2 

Cel warsztatów 

Celem jest odbycie warsztatów z fotografii i uzyskanie przez młodzież i dorosłych: 

 Wiedzy na temat fotografii cyfrowej, 

 Wiedzy na temat sprzętu fotograficznego i oprogramowania do obróbki zdjęć, 

 Przygotowanie do konkursu fotograficznego „Ziemia Grójecka w obiektywie”. 

 

§3 

Ogólne zasady 

1. Warsztaty są adresowane do młodzieży w wieku 15-18 i dorosłych z terenu Powiatu 
Grójeckiego.  
 

2. W przypadku większej liczby chętnych niż ilość przewidzianych miejsc, rekrutacja do projektu 
odbędzie się na podstawie niniejszego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa. 
 

3. W ramach realizacji projektu będą przeprowadzone warsztaty fotograficzne wg 
następujących założeń: 

 Dwie grupy uczestników, każda grupa będzie liczyć maksymalnie 10 osób, 

 Przewidziane są 4 dni warsztatów, dla każdej grupy 2 spotkania po 8 godzin, 

 Terminy i miejsca warsztatów zostaną potwierdzone po zakończeniu naboru 

uczestników, 

 Udział w zajęciach jest bezpłatny. 
 

4. Zajęcia będą obejmować: 

 Zajęcia wprowadzające z fotografii, 

 Praktyczne zajęcia z zakresu fotografii, 

 Przygotowanie do konkursu fotograficznego. 

 
5. Koordynatorami projektu są: 

 Mariusz Pachocki 

 Ireneusz Wojciechowski 

 
6. Proponowany terminarz zajęć: 
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 Zajęcia będą prowadzone w maju i czerwcu 2014 roku 

o 26.05.2014, 09.06.2014  - Gr.1 

o 02.06.2014, 16.06.2014  - Gr.2 

 

§4 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa 

1. Zapewnienie szansy na udział w warsztatach fotograficznych dla dorosłych oraz młodzieży w 
wieku 15-18 lat z terenu Powiatu Grójeckiego. 
 

2. Warsztaty fotograficzne są przeznaczone dla osób, które wykazują zainteresowanie fotografią 
oraz dysponują sprzętem fotograficznym (zalecane jest posiadanie lustrzanki cyfrowej). 

 

3. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną i e-mailową w terminie od 22.04.2014 r. 
do 15.05.2014, do momentu wyczerpania miejsc. 

 email:     kontakt@signovum.pl 

 formularz na stronie:  www.signovum.pl/fotografia  

 Zgłoszenie uczestnictwa powinno zawierać: 

o Imię i nazwisko, 

o Adres zamieszkania. 

o Wiek uczestnika, 

o Adres e-mail, 

o Telefon kontaktowy. 

 

4. W przypadku przekroczenia liczby chętnych do uczestnictwa w warsztatach – maks. 20 osób: 

 O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszenia, 

 Osoby nie zakwalifikowane do udziału w zajęciach trafią na listę rezerwową, 

 Ostateczne decyzje ws. rekrutacji przeprowadzą koordynatorzy projektu. 

 

§5 

Obowiązki uczestników  

1. Warunkiem udziału w warsztatach jest wypełnienie i podpisania deklaracji uczestnictwa.  
 

2. W przypadku osób nieletnich deklarację podpisuje rodzic lub prawny opiekun uczestnika.  
 

3. Podpisanie deklaracji uczestnictwa jest zobowiązaniem uczestnika do czynnego i pełnego 
udziału w warsztatach. 
 

4. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie. 
 

§6 

Dodatkowe obowiązki uczestników  

mailto:kontakt@signovum.pl
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1. Do obowiązków uczestników warsztatów należeć będzie:  

 wypełnienie ankiety monitorującej rezultaty projektu po zakończeniu udziału  
w projekcie, 

 systematyczne uczestniczenie w zajęciach, 

 wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu. 
 

§7 

Nieobecności i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie  

1. Dla zaklasyfikowanych uczestników warsztatów obecność na zajęciach jest obowiązkowa. 
 

2. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach należy o tym fakcie 
powiadomić organizatora. 
 

3. Uczestnicy warsztatów mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa, po złożeniu pisemnego 
oświadczenia o rezygnacji, podpisanego również przez rodzica/opiekuna prawnego.  
 

4. Nieobecności mogą skutkować skreśleniem z listy uczestników zajęć. W takiej sytuacji w 
zajęciach będą uczestniczyć osoby z listy rezerwowej. 
 

§8 

Postanowienia końcowe 

 
1. Listy uczestników w projekcie, terminy oraz przydział do odpowiednich grup wykonają 

Koordynatorzy projektu na podstawie zgłoszeń uczestnictwa. 
 

2. Skład grup i termin warsztatów może uleć zmianie w zależności od potrzeb projektu. 
 

3. W przypadku braku planowanej liczby uczestników dopuszcza się przeprowadzenie 
dodatkowego naboru do projektu na warsztaty. 
 

4. Zakwalifikowane osoby, którzy staną się ostatecznymi uczestnikami warsztatów zostaną 
poinformowani o tym fakcie przez organizatora.  
 

5. W przypadku nadmiernej ilości chętnych do uczestnictwa w warsztatach utworzona lista 
rezerwowa. 
 

6. Osoby z listy rezerwowej będą miały pierwszeństwo uczestnictwa w warsztatach w razie 
rezygnacji któregoś z uczestników. 
 

7. Wszystkie działania realizowane w ramach warsztatów finansowane są przez Starostwo 
Powiatowe w Grójcu.  
 

8. W sprawach nieuregulowanych lub nieobjętych niniejszym regulaminem, ostateczne decyzje 
dotyczące kwalifikacji uczestników leżą w gestii organizatora. 
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Zgoda rodziców 

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w Warsztatach Fotograficznym „Ziemia 
Grójecka w Obiektywie” organizowanych przez Stowarzyszeniem Signovum.pl 

 

Imię i nazwisko dziecka         

……………………………………………    

 
Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego  

……………………………………………           

  

Data:  ...……………………………………………           

 

Podpis:    …………………………………………… 
 


