REGULAMIN WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH
1.

Organizatorem warsztatów fotograficznych jest Muzeum Wsi Kieleckiej (ul. Jana
Pawła II 6, 25-025 Kielce, tel. 41 34 492 97, fax. 41 34 450 08)
Warsztaty będą prowadzone przez: Marcina Bójko oraz Piotra Wróblewskiego.

2.

Miejsce i termin: warsztaty zostaną zrealizowane w dniu 14 maja 2017, w Parku
Etnograficznym w Tokarni (Tokarnia 303, 26-060 Chęciny), w godzinach. 10.00 –
18.00.

3.

Program warsztatów składa się z 2 części: teoretycznej oraz praktycznej (z podziałem
na 2 grupy 20 osobowe).
Warsztaty fotograficzne są spotkaniem autorskim obejmującym wykład skierowany
do osób zainteresowanych fotografią oraz warsztaty kreatywne, które obejmą
fotografię kulinarną (potrawy regionalne z dawnej Kielecczyzny), fotografię
portretową oraz plenerową przy udziale dwóch modelek ubranych w stroje folkoworegionalne oraz fotografię eksponatów w obiektach zabytkowych na terenie Parku
Etnograficznego w Tokarni (zgodnie z harmonogramem).
Część praktyczna oraz warsztaty z fotografii kulinarnej odbędą się w Centrum
Dydaktyczno – Konferencyjnym, Restauracji „Kuźnia Smaków”.

4.

Koszt udziału w warsztatach wynosi 300,00 zł od osoby. Zapisy odbywają się poprzez
przesłanie formularza zgłoszenia na adres: warsztaty@mwk.com.pl.
Uczestnik musi dokonać wpłaty całości kwoty na konto Muzeum Wsi Kieleckiej:
48 8493 0004 0000 0061 8263 0003 (Bank Spółdzielczy).
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach zgłoszonej do dnia 30 kwietnia 2017,
Organizator pobiera 20% wpłaconej kwoty przez Uczestnika.
W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach zgłoszonej od dnia 1 maja 2017 do
14 maja 2017, Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez Uczestnika.
Zgłoszenia przyjmowane są od 13 kwietnia 2017 do 7 maja 2017. Złożenie zgłoszenia
i dokonanie opłaty za Warsztaty jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
zamówienia oraz w celach marketingowych.
Organizator dopuszcza udział maksymalnie 40 osób w warsztatach. Decyduje
kolejność zgłoszeń.
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5.

W cenie warsztatów Organizator zapewnia: bilet wstępu na teren Parku
Etnograficznego w Tokarni, wykład, warsztaty praktyczne (z podziałem na 2 grupy 20
osobowe), obiad, serwis kawowy, opiekę przewodnika dla grupy.

6.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia osób uczestniczących w warsztatach.

7.

Dojazd Uczestnika na warsztaty oraz ewentualne zakwaterowanie odbywa się we
własnym zakresie.

8.

Organizator nie odpowiada za rzeczy uczestników oraz za straty materialne
uczestników zaistniałe podczas warsztatów.

9.

Organizator ma prawo usunąć z warsztatów Uczestnika, który nie podporządkowuje
się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty.

10.

Organizator zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie
trwania warsztatów w celach promocyjnych. Uczestnik zgłaszając swoje uczestnictwo,
udziela - na rzecz Organizatora i innych uczestników warsztatów, zgody na publikację
swojego wizerunku utrwalonego w trakcie trwania warsztatów.

11.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Warsztatów w sytuacji
uniemożliwiającej sprawną organizację warsztatów, wynikających z przyczyn
niezależnych od organizatora. W przypadku odwołania warsztatów zwrot należności
nastąpi w ciągu 14 dni roboczych. O wszelkich zmianach Organizator niezwłocznie
poinformuje Uczestników.

12.

Uczestnik warsztatów powinien mieć z sobą własny sprzęt fotograficzny.

13.

Uczestnik ma obowiązek podporządkować się „Regulaminowi Warsztatów”,
„Regulaminowi Zwiedzania Parku Etnograficznego w Tokarni”, poleceniom i
instrukcjom organizatorów (pracownicy Muzeum Wsi Kieleckiej oraz osoby
prowadzące warsztaty).

14.

Uczestnik zobowiązany jest pozostawić po sobie porządek na planie zdjęciowym oraz
w wykorzystywanych pomieszczeniach.

15.

Uczestnik ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie straty materiale
spowodowane względem organizatora.

16.

Uczestnik kursu oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie swoich zdjęć,
wykonanych podczas warsztatów na fanpage’u „Muzeum Wsi Kieleckiej” oraz
„Warsztaty Fotograficzne w Parku Etnograficznym w Tokarni” administrowanym
przez Muzeum Wsi Kieleckiej oraz na innych polach eksploatacji w tym strony
internetowe oraz druk. Fotografie przechodzą na własność Organizatora przy
zachowaniu autorskich praw osobistych ich twórców. Uczestnik umieszczając zdjęcia
na fanpage’u w całości akceptuje jego regulamin.
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17.

Na życzenie Uczestnika, Organizator wystawi Uczestnikowi fakturę VAT za warsztaty.
Osoby do kontaktu
sprawy organizacyjne

sprawy techniczne

Edyta Buras – Gierada
tel. 41 3449297, wew. 118 (7.00-15.00)
e-mail: egierada@mwk.com.pl

Mariusz Łężniak
tel. 605-911-045
e-mail: mlezniak@mwk.com.pl
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