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Kaźmierz, 01.12.2009r. 

 

 Regulamin  

Grupy Fotograficznej KGP 

1 Słowo wyjaśnienia 

Niniejszy regulamin powstał w celu usprawnienia działalności naszej grupy. Określa on: 

1. idea i cel działania 

2. zasady dostępu do forum i galerii oraz warunki korzystania z tych zasobów, 

3. reguły przyjmowania nowych członków. 

4. zadania stawiane przed członkami grupy. 

2 Zaplecze 

1. Skład podstawowy: Alex44, Fran, Gregory, Jamajka, Mckornik, RafAltyn, Roman K, Słowiczek 

Skład podstawowy moŜe być rozszerzany o osoby, które w sposób aktywny działają w grupie. 

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

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

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

3 Meritum sprawy 

1. Celem działania grupy jest zgłębianie tajemnicy związanej z fotografią i fotografowaniem. Realizacja tego 

celu odbywa się na drodze przekazywania wiedzy i doświadczeń, wymiany literatury, itp. a przede 

wszystkim wspólnym organizowaniu plenerów fotograficznych i warsztatów. Grupa fotograficzna KGP jest 

grupą otwartą, co wyraŜa się gotowością do przyjmowania w swoje szeregi nowych osób. 

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

a. Platformę komunikacji elektronicznej wewnątrz grupy, (czyli miejsce gdzie zamieszczane  

są ogłoszenia o plenerach, propozycje i komentarze) stanowi forum - 

http://www.arnetkazmierz.pl/forum/index.php?c=8 podzielone na: 

i.  część dostępną dla wszystkich uŜytkowników Internetu KGP - plenery fotograficzne – 

zapowiedzi plenerów i komentarze 

ii. część dostępną dla członków grupy KGP - członkowie grupy.- wewnętrzne sprawy grupy 

 i zapowiedzi warsztatów i wyjazdów „weekendowo-wakacyjnych”. 

b. Zdjęcia uŜytkowników zamieszczane są w galerii, która składa się z dwóch kategorii albumów: 

i. część dostępną dla wszystkich uŜytkowników Internetu 

ii. część dostępną dla członków grupy, uczestników plenerów i osób zaprzyjaźnionych. 
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c. Zasady umieszczania zdjęć w galerii ustalone ze względu na obowiązujące prawo dotyczące 

ochrony wizerunku, a takŜe prawo osób fotografowanych do zezwolenia (lub nie) na publikację 

swojego wizerunku – wprowadzamy następujące ograniczenia: 

i. Zdjęcia z plenerów umieszczane są w ogólnodostępnej części galerii, w albumie 

utworzonym specjalnie dla danego pleneru, 

ii. Kwestie wyboru zdjęć (kontrowersyjne, obraźliwe, ośmieszające, ect.) pozostawiamy 

sumieniu autora, 

iii. Zdjęcia przedstawiające ludzi zamieszczane są w albumach ukrytych, opisanych wielkimi 

literami: 

• ludzie ogólnie – ZDJĘCIA LUDZI 

• zdjęcia członków grupy jeŜeli nie zgodzili się na publikacje - BARDZIEJ 

PRYWATNE KGP 

iv. Istnieje moŜliwość dodania zdjęć osób do ogólnych albumów, pod warunkiem uzyskania 

ich zgody, 

v. JeŜeli pomimo spełnienia powyŜszych warunków dodawania zdjęć, osoba będąca  

na zdjęciu jest z niego niezadowolona, moŜe zwrócić się o jego przeniesienie lub 

usunięcie. W tym celu naleŜy zwrócić się do autora zdjęcia bądź do administratorów 

(RafAltyn, Mckornik). 

vi. Osoby, które wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w albumach otwartych 

zostały wymienione na forum KGP - członkowie grupy 

3. Reguły przyjmowania nowych osób do grupy 

a. Z inicjatywą przyjęcia nowej osoby w skład KGP moŜe wystąpić kaŜdy obecny członek,  

w dowolnym momencie, ale nie wcześniej niŜ po pierwszym plenerze z udziałem nowej osoby, 

zakończonym umieszczeniem przez nią zdjęć w galerii, 

b. 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. Członkowie grupy KGP powinni się wykazywać aktywnością, tj: 

a. Uczestnictwem w plenerach, 

b. Zamieszczaniem swoich zdjęć w galerii 

c. Ocenianiem i komentowaniem zdjęć innych osób, 

d. Pomocą w organizacji plenerów, warsztatów i wyjazdów, 

e. Udostępnianiem swoich zasobów (ksiąŜki, gazety, filmy), itp. 

W zamian za to uśmiech, porady, gorąca herbata, budzenie o 5 rano, przemoczone buty, czasami 

problemy ze współmałŜonkiem, dziury w budŜecie, wspólne „weekendowe wyjazdy” i to coś czego nie 

da się opisać, bo moŜna to tylko sfotografować ;-) 

 
Koniec i kropka . 


