
                    „DOFINANSOWANO  Z  BUDŻETU  GMINY  MIASTO  RZESZÓW”

REGULAMIN
WARSZTATÓW FOTOGRAFICZNYCH

 PH. „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ FOTOGRAFEM”

Warsztaty fotograficzne  odbywają się w ramach realizowanego zadania publicznego pn.
„Kreowanie i promowanie turystycznego wizerunku Miasta Rzeszowa poprzez fotografię”

Organizatorzy: 
Międzyszkolny Oddział PTTK w Przeworsku
 Schronisko Młodzieżowe PTSM „ALKO” w Rzeszowie 
Warsztaty  fotograficzne  ph.  „I  ty  możesz  zostać  fotografem”  odbędą  się  w  Muzeum
Okręgowym w Rzeszowie  w atelier Edwarda Janusza. Zajęcia przybliżą uczestnikom sylwetkę
Edwarda  Janusza  oraz  poszczególnych  członków  jego  rodziny.  Natomiast  za  pomocą
przepięknych  fotografii  wykonanych  w  jego  zakładzie,  uczestnicy  będą  mieli  możliwość
„przeniesienia się  w czasie” do przełomu XIX i  XX wieku. Zapewniamy, że ta klimatyczna
podróż odkryje przed uczestnikami barwne i jakże inne od dzisiejszego życie mieszkańców
Rzeszowa.  Podczas  części  warsztatowej  każdy  z  uczestników  będzie  mógł  samodzielnie,  
w specjalnie do tego zaaranżowanym atelier, wykonać zdjęcie oraz je ozdobić. Prace zostaną
ocenione  przez  Jury  Konkursu  i  najlepsze  zostaną  wyróżnione.  Zdjęcia  wykonane  przez
uczestników warsztatów zostaną przekazane ich autorom jako pamiątki. 
Zasady uczestnictwa w warsztatach fotograficznych:
1. W warsztaty pn. „I  ty możesz zostać fotografem” mogą uczestniczyć dzieci i  młodzież  
ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.
2. W związku z pandemią COVID-19 w warsztatach  mogą uczestniczyć oddziały i klasy pod
opieką nauczycieli, opiekunów lub rodziców zgodnie z Regulaminem bezpieczeństwa danej
szkoły w trakcie epidemii COVID – 19.mNie można łączyć klas i oddziałów.
3.  Warsztaty  fotograficzne  zostaną  zorganizowane  dla  –  150  osób,  decyduje  kolejność
zgłaszania uczestników. Uczestnictwo w warsztatach fotograficznych jest bezpłatne.
4. Zadanie kierowane jest do mieszkańców Rzeszowa i okolic i trwa 2 godz.
5.  Realizacja warsztatów fotograficznych odbędzie się  w październiku 2020 r.  w Muzeum
Okręgowym w Rzeszowie, ul 3 Maja 19.  
6. Termin warsztatów wraz z listą uczestników należy uzgodnić w Schronisku Młodzieżowym
PTSM „ALKO”, Rynek 25 w Rzeszowie po godzinie 15.00 lub telefonicznie 605 144 102.
7. Szczegółowych informacji udziela Marian Dzimira, telefon 605 144 102, 
emailem – pttk-ptsm@wp.pl 
8.  Regulamin  konkursu  oraz  lista  uczestników  znajduje  się  do  pobrania  na  stronie
internetowej Schroniska Młodzieżowego PTSM „ALKO” w Rzeszowie www.ptsm-alko.pl .
9. Ubezpieczenia uczestników dokonują jednostki delegujące.
10.  Za  ewentualne  wypadki  i  zdarzenia  podczas  realizacji  warsztatów  fotograficznych  
organizator nie ponosi odpowiedzialności.
11.  Za  bezpieczeństwo  uczestników  w  czasie  zajęć  i  przejścia  do  Muzeum  odpowiadają
nauczyciele, opiekunowie lub rodzice.
13. Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych  osobowych  uczestników  konkursu  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.2018 poz.1000)
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