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ZASADY
przyznawania patronatów KFK ZG PTTK nad wystawami fotograficznymi typu krajoznawczo turystycznego.
1. Z uwagi na poszczególne walory fotografii, propagującej krajoznawstwo i potrzebę
współdziałania PTTK z organizacjami fotograficznymi celem popularyzacji tematów
turystyczno- krajoznawczych - ustala się, że KFK ZG PTTK będzie patronować wybranym
wystawom fotograficznym, które odpowiadają następującym warunkom:
1. tematycznie obejmują zagadnienia interesujące PTTK z punktu widzenia działalności
programowej. Będą to głównie takie, jak: krajobraz Polski i zmiany w nim zachodzące,
zabytki architektury, folklor, przyroda, przemiany współczesne zachodzące w Polsce, oraz
inne związane z ważny wydarzeniami i obchodami rocznic.
2. organizowane są przez jednostki PTTK lub organizacje regionalne współdziałające z nimi,
jak: towarzystwa regionalne, fotograficzne itp.
3. zasięgiem tematycznym i organizacyjnym mogą objąć wszystkich fotografujących.
4. organizowane są przez jednostki gwarantujące przeprowadzenie całości na wysokim
poziomie merytorycznym i organizacyjnym.
2. Patronat KFK ZG PTTK polega na:
1. fundowaniu nagród i dyplomów w miarę posiadanych środków.
2. partycypowaniu w kosztach organizacyjnych w rozmiarach każdorazowo z góry określonych
i uzgodnionych.
3. udziale działaczy PTTK w pracach organizacyjnych.
4. podejmowaniu kroków ze strony PTTK w kierunku pozyskiwania do współudziału
merytorycznie zainteresowanych władz, organizacji, jednostek i instytucji szczebla
centralnego.
5. delegowaniu do udziału w pracach jury działaczy fachowych komisji społecznych i KFK ZG
PTTK.
3. Decyzję o udzieleniu patronatu przez KFK ZG PTTK nad wystawą podejmuje zespół d/s
wystaw Komisji Fotografii Krajoznawczej. Do jego zadań w tym zakresie należy:
1. rozpatrywanie propozycji wpływających do ZG PTTK w sprawie patronatu, badanie ich
zgodności z założeniami programowo- organizacyjnymi w myśl niniejszych zasad,
2. występowanie z opracowanymi wnioskami o zatwierdzanie patronatu

3. współpraca z bezpośrednim realizatorem wystawy
4. czuwanie nad właściwą realizacją założeń patronatu.
5. opracowanie sprawozdania i wniosków końcowych.
4. Wystawy organizowane pod patronatem KFK ZG PTTK ujęte są w kalendarzu wystaw
turystyczno-krajoznawczych jako imprezy centralne.
5. Ogólna liczba wystaw objętych patronatem PTTK nie powinna przekroczyć 3-ch w skali rocznej.
6. W sprawach szczegółowych wynikających z bieżącej praktyki i niniejszych postanowień, decyzje
podejmuje każdorazowo KFK ZG PTTK

