REGULAMIN
PRZYZNAWANIA PATRONATU
PRZEZ FOTOKLUB RP
Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców udziela patronatu dla
krajowych i międzynarodowych konkursów, wystaw, imprez, działań związanych z
fotografią i obrazowaniem (cyfrowe tworzenie obrazu).
1. Patronat udzielany jest na wniosek Organizatora, w którym należy podać:
a.
Pełną nazwę i adres Organizatora
b. Nazwa konkursu, wystawy, imprezy, działania
c.
Imię i Nazwisko kuratora (komisarza) i dane kontaktowe
d. Terminy: rozpoczęcia i zakończenia
e.
Nagrody, wyróżnienia itp.
f.
Miejsce imprezy, wystawy – data rozpoczęcia , otwarcia wystaw
g.
Skład Jury (dla konkursów)
h. Do wniosku należy załączyć regulamin lub założenia organizacyjne imprezy.
2. Organizator jest zobowiązany do umieszczania logo Fotoklubu RP na wszystkich drukach
i wydawnictwach związanych imprezą objętą patronatem.
3. W skład Jury wchodzi jeden przedstawiciel delegowany przez Fotoklub RP w składzie 3.
osobowym i dwóch przedstawicieli delegowanych przez Fotoklub RP w składzie 5
osobowym
4. Jury powinno gwarantować obiektywną ocenę a związku z tym wskazane jest aby
powoływać osoby posiadające dyplom kwalifikacji zawodowych artysty fotografia, lub
równorzędny o bogatym dorobku twórczym, doświadczeniu zawodowym.
Jurorzy powinni otrzymać uzgodnione honorarium, zwrot kosztów przejazdu i
zakwaterowania.
5. Organizator zapewnia wydanie katalogu, ekspozycję wystawy, dotrzymania terminów
regulaminowych.
6. Po przyznaniu patronatu, Organizator otrzymuje „Akt nadania patronatu” a dla
konkursów określoną ilość medali „Za fotograficzną twórczość” złoty, srebrny, brązowy
lub inne wyróżnienia po uzgodnieniu.
7. Medale wydawane są za zwrotem kosztów lub bezpłatnie na uzasadniony wniosek
Organizatora. Decyzję wydaje Zarządu Fotokubu RP
8. Wskazane jest, aby przyznawanie medali i wyróżnień polskich np. Prezydenta,
Wojewody, Burmistrza, Fotoklubu RP. łączone było z przyznawaniem innych nagród np.
pieniężnych.
9. Nie zaleca się łączenie nagród pieniężnych z wyróżnieniami (np. Medalami) innych
organizacji nie krajowych. Jeżeli te organizacje nie wnoszą środków finansowych dla
organizatora.
10. Medale na wstędze o barwach narodowych, biało-czerwonej z godnością są zawieszane
na szyi laureatów podczas uroczystości w pierwszej kolejności po nagrodach
Prezydentów, Wojewody, Marszałka. W dalszej kolejności wyróżnienia i medale innych
organizacji, instytucji.
11. Patronat jest udzielany tym Organizatorom, którzy zapewniają przestrzeganie niniejszego
regulaminu. Jeżeli regulamin nie będzie przestrzegany, patronat może być cofnięty lub
nie będzie udzielany w następnych imprezach.
12. Po zakończeniu obrad Jury Organizator prześle protokół, a po zakończeniu imprezy dwa
katalogi, informacje prasowe lub sprawozdanie, ewentualnie (3-6) fotografie do strony
internetowej Fotoklubu RP i archiwum.

13. Fotoklub RP jako członek operacyjny FIAP udziela rekomendacji o patronat Federacji
Międzynarodowej Sztuki Fotograficznej dla konkursów amatorskiej fotografii tym
Organizatorom, które otrzymały patronat Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożą
odpowiednią dokumentację wg warunków FIAP i zobowiązanie o przestrzeganiu praw
autorskich.
14. Organizator występuje o patronat lub rekomendację po zapoznaniu się z niniejszym
regulaminem.

