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Regulamin uczestnictwa w plenerze fotograficznym pn. „Fotoplener w Transylwanii”
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa zasady udziału w plenerze fotograficznym pn. „Fotoplener w Transylwanii”, zwanym
dalej Plenerem.
2. Głównym organizatorem Pleneru jest Fundacja FFORMA, której siedziba mieści się w Częstochowie przy
ulicy Gersona 50a, KRS 0000455792 zwanej dalej Fundacją.
3. Uczestnictwo w Plenerze jest elementem procesu dydaktycznego w zakresie praktycznej nauki fotografii,
za które Fundacja pobiera opłaty od uczestniczących osób, zwanych dalej Uczestnikami.
4. Plener jest organizowany przez Fundację w ramach odpłatnych działań statutowych.
5. Uczestnictwo w Plenerze jest działaniem pożytku publicznego określonym w art. 4 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817) w zakresie
edukacji, kultury oraz sztuki.
6. Opłaty pobrane przez Uczestników będą przeznaczone w całości na zaspokojenie kosztów Pleneru.
7. Plener odbędzie się według programu i w terminach opublikowanych na stronie wydarzenia pod adresem:
fforma.pl/wydarzenia/fotoplener-w-transylwanii.
8. Plener fotograficzny przewidziany i skalkulowany został dla grupy co najmniej 12 Uczestników i nie
większej niż 20 osób, spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.
§ 2. Procedura zgłoszenia.
1. Zgłoszenie na listę Uczestników odbywa się przez zarejestrowanie zgłoszenia poprzez formularz
elektroniczny dostępny na stronie wydarzenia pod adresem: fforma.pl/wydarzenia/fotoplener-wtransylwanii.
2. Wysłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia wymaga akceptacji polityki prywatności widniejącej na
stronie wydarzenia i jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
3. Każda osoba, która wypełni formularz elektroniczny, otrzyma w ciągu 48 godzin potwierdzenie lub
odmowę zgłoszenia z uzasadnieniem, za pomocą poczty elektronicznej. W przypadku braku informacji
należy zgłosić taki fakt przedstawicielowi Fundacji pod nr tel. 664 789 894 lub pod adresem email:
kontakt@fforma.pl.
4. Wysłanie zgłoszenia na listę Uczestników nie jest równoznaczne z udziałem w Plenerze. Warunkiem
uczestnictwa w Plenerze fotograficznym jest potwierdzenie zgłoszenia przez przedstawiciela Fundacji,
wypełnienie oraz dostarczenie Fundacji umowy-zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty za Plener.
5. Za udział w Plenerze, od każdego uczestnika, jest pobierana jest opłata w wysokości podanej na stronie
wydarzenia pod adresem: fforma.pl/wydarzenia/fotoplener-w-transylwanii. Opłata pobierana jest w formie
przelewu bankowego na numer rachunku Fundacji: 19 2030 0045 1110 0000 0407 2890.
6. Uiszczenie opłaty jest podzielone na dwie części:
a) zaliczka w wysokości 500,00 zł, płatna w ciągu 14 od daty potwierdzenia zgłoszenia,
b) pozostała kwota płatna do 14 dni przed rozpoczęciem Pleneru.
7. O wpisaniu na listę Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
§ 3. Obowiązki organizatora Pleneru.
1. Do obowiązków Fundacji należy:
a) realizacja programu Pleneru fotograficznego umieszczonego na stronie wydarzenia,
b) zapewnienie uczestnikom przejazdu,
c) zapewnienie pięciu noclegów,
2. Do obowiązków Fundacji należy zapewnienie ubezpieczenia w postaci:
a) kosztów Leczenia i Assistance na kwotę min. 40 000 zł,
b) ubezpieczenie NNW na kwotę min. 5 000 zł,
c) ubezpieczenie bagażu podręcznego na kwotę min. 1 000 zł,
d) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 10 000 zł.
3. Fundacja zapewni opiekę artystyczną dla Uczestników Pleneru. Opiekę artystyczną oraz animację
artystyczną Uczestników pełni Opiekun Pleneru.
4. Po zakończonym Plenerze Fundacja wyda album, zawierający zdjęcia dostarczone przez Uczestników oraz
wykonane przez Uczestników w trakcie Pleneru.
5. Do obowiązków Fundacji należy dostarczenie jednego egzemplarza albumu, każdemu Uczestnikowi, który
dostarczył Fundacji wykonane przez siebie zdjęcia.
6. Dostarczenie Uczestnikom albumu odbędzie się za pomocą przesyłki poleconej na adres podany w
formularzu zgłoszenia, w ciągu 14 dni od daty wydania albumu.
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§ 4. Obowiązki Uczestników Pleneru.
1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia oraz osoba niepełnoletnia pozostająca pod opieką opiekuna
prawnego, która wypełniła zgłoszenie oraz dokonała opłaty.
2. Uczestnicy biorący udział w Plenerze zobowiązani są posiadać przy sobie dowód tożsamości lub paszport,
ważny przez co najmniej 6 miesięcy.
3. Uczestnicy Pleneru winni bezwzględnie stosować się do przepisów prawa, ogólnie przyjętych zasad
bezpieczeństwa i norm etycznych oraz podporządkować się poleceniom Opiekuna Pleneru.
4. Uczestnicy Pleneru winni posiadać stan zdrowia pozwalający na uczestnictwo w Plenerze oraz długotrwałe
przejazdy.
5. Uczestnicy muszą stawiać się o ustalonej godzinie i w ustalonym punkcie zbiórki przed wyjazdem oraz w
trakcie trwania Pleneru.
6. Uczestnik, w trakcie Pleneru, bierze całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie lub
pozostające pod opieką osoby niepełnoletnie.
7. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, kontuzje, nieszczęśliwe wypadki oraz za
prywatny sprzęt oraz przedmioty należące do Uczestników.
§ 5. Odwołanie i rezygnacja z udziału w Plenerze.
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania Pleneru, w przypadku niewystarczającej ilości Uczestników
lub innej przyczyny, uniemożliwiającej organizację wydarzenia.
2. W przypadku odwołania Pleneru przez Fundację, otrzymane wpłaty zostaną zwrócone Uczestnikom.
3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z Pleneru, opłata za udział w Plenerze zostanie zwrócona po odjęciu
poniesionych już kosztów.
4. W trakcie Pleneru przedstawiciel Fundacji ma prawo wykluczyć z uczestnictwa osoby nie spełniające
poleceń opiekuna pleneru i postanowień regulaminu.
5. Z udziału w wydarzeniu wyklucza się osoby nadużywające alkoholu, środków odurzających i nie stosujące
się do poleceń opiekuna Pleneru.
6. W przypadku wykluczenia z uczestnictwa, opłata za Plener zostanie zwrócona po odjęciu poniesionych już
kosztów.
7. Zwrot opłaty odbędzie się na konto Uczestnika w ciągu 7 dni od daty zakończenia pleneru.
§ 6. Zgoda na niekomercyjnie wykorzystanie fotografii.
1. Każdy Uczestnik Pleneru fotograficznego fakultatywnie i nieodpłatnie udostępni Fundacji fotografie
wykonane przez siebie w trakcie Pleneru.
2. Otrzymane fotografie zostaną wykorzystane do przygotowania albumu oraz do działań promocyjnych
realizowanych przez Fundację.
3. Przekazując fotografie Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikacje przez Fundację
i współorganizatorów, fotografii wykonanych w trakcie Pleneru.
4. Zgoda jest równoznaczna z poszanowaniem praw autorskich osobistych.
5. Uczestnik udostępniając Fundacji fotografie oświadcza, że wszystkie przekazane fotografie są jego
własnością i nie naruszają praw osób trzecich, ani nie są obciążone żadnymi roszczeniami.
§ 7. Postanowienia końcowe.
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i innych postanowień regulaminu.
2. Fundacja, w uzasadnionym przypadku zastrzega sobie prawo do zmiany programu pleneru fotograficznego,
również w trakcie jego trwania.
3. O wszystkich zmianach Fundacja poinformuje Uczestników w sposób ogólnie przyjęty.
4. Decyzje Fundacji mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Strona 2 z 2

