REGULAMIN „Pstrykowiska”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 „Pstrykowisko” to panel edukacyjny dotyczący fotografii,
obejmujący cykliczne spotkania organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach, z siedzibą
przy al. Korfantego 6, zwaną dalej Organizatorem.
1.2 C zęść spotkań realizowanych w ramach „Pstrykowiska”
będzie miała charakter warsztatowy, na których uczestnicy będą mogli doskonalić swoje umiejętności z zakresu
wykonywania zdjęć. Realizowane będą również spotkania – wykłady, z artystami fotografami, jak również
warsztaty – plenery z udziałem artystów. Elementem
kończącym cykl spotkań w każdym roku będzie wystawa
w siedzibie Organizatora, prezentująca najlepsze prace
uczestników warsztatów w plenerze.
1.3 Spotkania odbywają się w siedzibie Organizatora, lub
w przypadku plenerów, w różnych miejscach w przestrzeni
miasta Katowice oraz miast okolicznych, w terminie i godzinach podanych na stronie internetowej Organizatora.
1.4 Spotkania prowadzone są przez zawodowych fotografów,
którzy podczas zajęć pozostają do dyspozycji uczestników, służą pomocą i radą, jednak każdy uczestnik sam
odpowiada za siebie i zachowanie zasad bezpieczeństwa.
Organizator warsztatów fotograficznych nie odpowiada za
rzeczy, zdrowie i czyny uczestników spotkań. Współorganizator prowadzący dane warsztaty zobowiązany jest przed
rozpoczęciem spotkania powiadomić uczestników w sposób
jasny i zrozumiały, że ponoszą oni pełną odpowiedzialność
finansową za straty i uszkodzenia mienia, spowodowane
ich działalnością w Galerii BWA, jak też wobec rzeczy swoich i osób uczestniczących w warsztatach – wniesionych na
te warsztaty.
1.5 Organizator zapewnia uczestnikom dostęp do niezbędnego sprzętu, zapewniającego rzetelne przeprowadzenie
warsztatów.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1 Uczestnikiem warsztatów może być osoba pełnoletnia.
Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia
Organizatorowi pisemnej zgody na uczestnictwo w Kursie
wyrażonej przez rodziców lub opiekunów prawnych.
2.2 Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu/warsztatach jest
zapoznanie się z Regulaminem „Pstrykowiska”, wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie
opłaty. Regulamin oraz formularz dostępne są na stronie
internetowej Organizatora: www.bwa.katowice.pl Osoby
zakwalifikowane do uczestnictwa (decyduje kolejność zgłoszeń) dostaną drogą e-mailową numer konta Organizatora,
na które należy wpłacić opłatę za spotkanie/warsztaty.
Dopiero potwierdzenie wpływu na konto przez Organizatora jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.

2.4 U czestnik warsztatów w plenerze wyraża zgodę na
publikację – dobrowolnie przekazanych przez niego –
zdjęć, do których posiada prawa autorskie, na stronach
internetowych oraz profilach na Facebooku Organizatora. Zdjęcia zostaną podpisane jako przykłady wyników
pracy osób biorących udział w warsztatach. Uczestnik
przekazuje zdjęcia nieodpłatnie i nie będzie z tytułu ich
publikacji na w/w wymienionych serwisach internetowych żądał honorarium w przyszłości. Uczestnik zapoznał się z regulaminem serwisu Facebook i akceptuje
jego warunki na potrzeby publikacji jego zdjęć.
3. WARUNKI FINANSOWE
3.1 O
 rganizator nie zwraca pieniędzy w przypadku choroby
lub nadzwyczajnych zdarzeń losowych uczestnika warsztatów, które uniemożliwiają mu uczestniczenie w wybranym spotkaniu. Istnieje możliwość wskazania innej osoby
w zamian za uczestnika rezygnującego z warsztatów, po
podpisaniu przez nią regulaminu.
3.2 W
 przypadku nie zrealizowania spotkania z powodów
leżących po stronie Organizatora (choroba prowadzącego, zbyt mała liczba chętnych) opłata zostaje zwrócona
w terminie do 5 dni od podjęcia przez Organizatora decyzji
o odwołaniu warsztatów.
3.3 N
 ieuczestniczenie w warsztatach, które są częścią cyklu,
niezależnie od jego przyczyn, nie stanowi podstawy do
obniżenia ceny.
3.4 Koszt wydruku zdjęć na wystawę pokrywają uczestnicy
(autor zdjęcia pokrywa koszt wydruku swojej pracy/prac).
4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1 Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia w czasie
warsztatów w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzącemu
przeprowadzenie zajęć w ustalonym wcześniej terminie.
4.2 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z udziału w warsztatach bez możliwości zwrotu wpłaconej na konto kwoty.
4.3 Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęć z jego wizerunkiem powstałych podczas warsztatów, prezentujących
przebieg spotkania.
4.4 O
 sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

2.3 Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest posiadanie
własnego sprzętu fotograficznego, który powinien posiadać ustawienia manualne oraz sprzęt/oprogramowanie,
które znajduje w opisie/wymaganiach danego warsztatu.
Nie jest konieczne posiadanie lustrzanki cyfrowej.
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