Kryteria uzyskania uprawnień
Instruktora Fotografii PTTK
1.Kandydatów na Instruktorów FK typuje Główny Referat Weryfikacyjny na wniosek Komisji, Klubów
lub Zespołów FK, a także aktywnych Instruktorów FK PTTK.
2. Osoba ubiegająca się o uprawnienie kadrowe PTTK , jakim jest Instruktor FK, musi spełniać
następujące warunki:
a) być członkiem PTTK min. 5 lat
b) posiadać OFK w stopniu złotym
c) wyróżniać się aktywnością fotograficzną i organizacyjną w swoim środowisku lub w skali
ogólnopolskiej
d) posiadać dorobek fotograficzny i przedstawić jego reprezentatywną część do oceny gronu
instruktorów FK zebranych na corocznym Forum FK
e) zaprezentować w krótkim wystąpieniu swój dotychczasowy dorobek.
f) w przypadku osiągnięć publicystycznych należy je udokumentować
g) wykazać się wiedzą teoretyczną w zakresie fotografii krajoznawczej
h) zobowiązać się do rzetelnego wypełniania obowiązków Instruktora FK i corocznego przesyłania
sprawozdań ze swej działalności.
3. Osoby które wykazują się znacznymi osiągnięciami w zakresie FK lub posiadają wykształcenie kierunkowe, mogą
być przez KFK ZG PTTK zwolnione z obowiązku wypełnienia wymogów pkt 2 ppk. g.
4. Mianowanie na Forum FK podlega zatwierdzeniu przez KFK ZG PTTK.
5. W szczególnych wypadkach Komisja może nadać uprawnienie poza Forum.
6. Komisja FK ZG PTTK posiada uprawnienia do ostatecznej interpretacji powyższych wymagań.
7. Kandydat na Instruktora FK, powinien:
a) przesłać do CFK (w formie elektronicznej, obowiązkowo zdjęcia, prezentacje multimedialne) do dnia
30 marca roku mianowania
b) do wniosku dołączyć kserokopie legitymacji PTTK z opłaconymi składkami za br.
c) prezentacja powinna zawierać autorskie prace (tytuł, nazwisko autora, data wykonania) także w
wypadku wykorzystania innych źródeł w prezentacji
d) prace przygotowane do prezentacji powinny pochodzić z terenu RP
e) załączyć opinię promotora
8. Kandydata na instruktora FK prezentuje promotor (Instruktor FK na Forum przed głosowaniem brak promotora
dyskwalifikuje kandydata na IFK)
9. Akceptacja kandydatury na Forum podlega głosowaniu tajnemu przez uprawnionych do głosowania
IF PTTK
10. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego dokumentu należy do KFK ZG PTTK
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