
Kaźmierz, 29.07.2009r. 
 
 

I Plenum KC KGP 
zebrane w celu opracowania zasad postępowania ze zdjęciami, określenia dostępu do forum i galerii oraz regułami 

przyjmowania nowych członków 
 

W plenum udział wzięli: 
 

Alex44 Jamajka RafAltyn ( Admin) 
Fran Mckornik Słowiczek 

 

Definicje 
 

• Skład podstawowy  to Alex44, Fran, Gregory, Jamajka, Mckornik, RafAltyn, Roman K, Słowiczek 

• Forum  - http://www.arnetkazmierz.pl/forum 

• Galeria  - http://www.arnetkazmierz.pl/gallery 

• Strona internetowa grupy - http://www.pol-and.com 

 
Postanowienia 

 
1. KGP ( Kaźmierska Grupa Plenerowa) jest grupą otwartą. 

2. Dotychczasowa struktura forum  i galerii  pozostaje bez zmian. (Forum jest otwarte dla wszystkich, posiada równieŜ 

podfora ukryte, do których dostęp otrzymuje się po przyjęciu nowej osoby w skład grupy. Galeria, podobnie jak forum, posiada 

część zamkniętą, która jest  dostępna dla wybranych osób, generalnie dla członków KGP i osób zaprzyjaźnionych) 

3. Warunki przyjęcia nowych osób do KGP 

• Z wnioskiem o przyjęcie nowej osoby w skład KGP moŜe wystąpić kaŜdy obecny członek, w dowolnym momencie,  

ale najwcześniej po pierwszym plenerze z udziałem nowej osoby. 

• O przyjęciu nowej osoby w skład grupy decyduje głos całego zespołu a w przypadku braku zgodności – skład podstawowy 

- z uwzględnieniem argumentów pozostałych członków KGP 

4. Zasady umieszczania zdjęć w galerii: 

Ze względu na obowiązujące prawo dotyczące ochrony wizerunku, a takŜe prawo osób fotografowanych do zezwolenia (lub nie)  

na publikację swojego wizerunku – wprowadzamy następujące ograniczenia: 

• Zdjęcia przedstawiające ludzi „wrzucane” są do galerii ukrytej, która z reguły  udostępniana jest nowym osobom  

tuŜ po pierwszym plenerze - (wyjątek stanowią: Aluap, Alex44, Mckornik, RafAltyn – osoby te wyraziły zgodę na publikację 

swojego wizerunku), 

• Istnieje moŜliwość dodania zdjęć osób na ogólną galerię,  pod warunkiem uzyskania ich akceptacji, 

• Pozostałe, wybrane przez siebie zdjęcia moŜna umieszczać w galerii otwartej utworzonej specjalnie dla danego pleneru, 

• Kwestie wyboru zdjęć, (jeśli są mocno kontrowersyjne, obraźliwe, ośmieszające, ect.) pozostawiamy sumieniu autora, 

• JeŜeli pomimo spełnienia powyŜszych warunków dodawania zdjęć, osoba będąca na zdjęciu jest z niego niezadowolona, 

to istnieje moŜliwość usunięcia zdjęcia. Zwrócić się naleŜy wtedy do autora zdjęcia bądź do administratorów (RafAltyn, 

Mckornik). 

5. Od członków KGP oczekujemy: aktywności nie tylko podczas plenerów, ale takŜe w czasie całej działalności grupy,  

co wyraŜa się umieszczaniem swoich zdjęć w galerii KGP, ocenianiem i komentowaniem zdjęć innych osób,  

pomocą w organizacji wyjazdów, udostępnianiem swoich zasobów (ksiąŜki, gazety, filmy), itp.  

6. Platformami wymiany informacji są Forum, Galeria i strona internetowa grupy. 

 

PowyŜsze ustalenia stanową regulamin postępowania KGP 


