
Regulamin Projektu 
„Sądecka Grupa Fotograficzna” 

Rozdział I 

UCZESTNICY PROJEKTU 

§ 1  

Pełnoprawnym uczestnikiem projektu pod nazwą „Sądecka Grupa Fotograficzna” może być wyłącznie 
członek Stowarzyszenia „Manufaktura Inicjatyw Twórczych”, który spełnia wymagania określone           
w Statucie Stowarzyszenia oraz niniejszym regulaminie.  

§ 2  

Uczestnikiem przystępującym do projektu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych oraz małoletni w wieku od 15 do 18 lat, posiadający ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych.  

§ 3  

W celu przystąpienia do wybranego projektu należy wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy oraz 
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań 
statutowych Stowarzyszenia „Manufaktura Inicjatyw Twórczych”. 

§ 4  

Uczestnik przystępujący do projektu zostaje poinformowany o prawidłowości zgłoszenia drogą 
elektroniczną w przeciągu 7 dni od wypełnienia formularza o którym mowa w par. 3 niniejszego 
regulaminu. Następnie uczestnik przystępuje do 3-miesięcznego okresu próbnego, w trakcie którego 
zobowiązuje się do:  

1. Przygotowania 15 prac fotograficznych wraz z krótkim opisem, które zaprezentuje podczas 
ustalonego uprzednio zebrania organizacyjnego.  

2. Aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach odbywających się w ramach otwartych spotkań, 
warsztatów oraz plenerów fotograficznych. 

3. Propagowania idei projektu oraz aktywnego udzielania się w mediach społecznościowych.  

§ 5  

Po upływie okresu próbnego Komisja Projektowa poddaje pod jawne głosowanie rekomendację            
w sprawie przyjęcia kandydata na członka stowarzyszenia.  



§ 6  

Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji i podpisaniu deklaracji członkowskiej, zarząd podejmuje 
stosowną uchwałę w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia. Tym samym uczestnik 
przystępujący staje się pełnoprawnym uczestnikiem projektu.  

Rozdział II 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

§ 7  

Pełnoprawny uczestnik projektu „Sądecka Grupa Fotograficzna” zwany dalej członkiem Stowarzyszenia 
„Manufaktura Inicjatyw Twórczych” zobowiązany jest do:  

1. Przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, jego uchwał oraz niniejszego regulaminu projektu.  

2. Aktywnego udziału w inicjatywach podejmowanych przez grupę oraz realizacji celów statutowych 
Stowarzyszenia.  

3. Terminowego opłacania składek członkowskich w wysokości zgodnie z obowiązującą uchwałą 
stowarzyszenia. (uchwała nr 2/Z/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.) 

4. Wzajemnego poszanowania wobec członków grupy, konstruktywnej krytyki oraz szeroko pojętej 
kultury wypowiedzi.  

§ 8  

Pełnoprawny uczestnik projektu „Sądecka Grupa Fotograficzna” zwany dalej członkiem Stowarzyszenia 
„Manufaktura Inicjatyw Twórczych” ma prawo do:  

1. Uczestnictwa w spotkaniach autorskich, panelach i wyjazdach organizowanych przez 
Stowarzyszenie.  

2. Dostępu do zamkniętej grupy społecznościowej oraz strony internetowej. 

3. Uczestnictwa w sprawach bieżących i organizacyjnych dotyczących działalności grupy.  

4. Udziału we wszystkich wydarzeniach w ramach Sądeckich Dni Fotografii. 

5. Prezentacji twórczości fotograficznej na wystawach promujących działalność grupy.  

§ 9  

Brak opłacenia składek członkowskich w terminie do 30 dni od wezwania członka do ich zapłaty 
skutkuje zawieszeniem uczestnictwa w projekcie do czasu uregulowania zaległości. W przypadku 
okoliczności uzasadnionych na piśmie złożonym Zarządowi możliwe jest przesunięcie terminu płatności 
składek oraz warunkowe odwieszenie uczestnictwa na czas określony.  



§ 10  

Uczestnik projektu zobowiązany jest do posiadania karty klubowej, która jest dowodem przynależności 
do grupy i niezbędna do okazania przy działaniach organizacyjnych.  

Rozdział III 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 11  

Wszelkie niezbędne do przystąpienia informacje: Statut Stowarzyszenia, Regulamin projektu, informacje 
o aktualnej wysokości składki członkowskiej, wpisowego oraz numer rachunku, dostępne są na stronie 
internetowej Stowarzyszenia.  

§ 12  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez zarząd Stowarzyszenia. 


