
 

REGULAMIN 
KOMISJI FOTOGRAFII KRAJOZNAWCZEJ 
ODDZIAŁU PTTK ZIEMI WAŁBRZYSKIEJ 

 
 
 
ROZDZIAŁ I 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
Niniejszy regulamin, uchwalono przez Komisję Fotografii Krajoznawczej PTTK Oddziału Ziemi 
Wałbrzyskiej na podstawie par. 22 pkt. 4 Statutu PTTK Oddziału Ziemi Wałbrzyskiej w dniu 
9.06.2001r. 
 
 
ROZDZIAŁ II 
 
ZASADY TWORZENIA KOMISJI 
1. Komisja Fotografii Krajoznawczej przy PTTK Oddziale Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu 
skupia w swoich szeregach ludzi pragnących połączyd swoje zamiłowanie do uprawiania 
turystyki z potrzebą fotograficznego dokumentowania krajobrazu, przyrody, architektury i 
zachodzących zmian w otaczającej nas przestrzeni.  
2.  Skład Komisji podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Oddziału PTTK. 
3.  Do wyborów Komisji mają zastosowanie zasady określone w ordynacji wyborczej 
stanowiącej załącznik do Statutu PTTK. 
4.  Zarząd Komisji Fotografii Krajoznawczej wybierany jest w głosowaniu jawnym, w liczbie 
ustalonym przez naradę w ilości od 3 do 5 członków na okres kadencji Oddziału PTTK. 
 
 
ROZDZIAŁ III 
 
ZADANIA 
1. Do zakresu działania Komisji Fotografii Krajoznawczej należy ścisłe współdziałanie z 
Zarządem Oddziału w ramach; 
- fachowego doradztwa w dziedzinie związanej z fotografią krajoznawczą, 
- kształtowania polityki Oddziału PTTK w dziedzinie fotografii krajoznawczej, 
- właściwej współpracy między komisjami oddziałowymi, klubami i kołami, 
oraz; 
- uczestnictwo w konkursach, szkoleniach i wystawach krajoznawczych, 
- tworzenie zapisu fotograficznego naszego regionu, 
-dokumentowanie zachodzących zmian w otaczającej nas przestrzeni,  
- utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami zajmującymi się pokrewną działalnością. 
 2. Zebranie Komisji dokonuje oceny działalności Komisji oraz ustala kierunki jej działalności 
na okres kadencji. 
 
 
 



ROZDZIAŁ IV 
 
TRYB PRACY 
1.  Komisja Fotografii Krajoznawczej działa w oparciu o środki finansowe w ramach budżetu 
Zarządu Oddziału PTTK. 
2.  Zebrania Komisji zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej 
jednak niż raz w miesiącu. 
3.  Zebrania komisji są protokołowane a uchwały podejmowane są większością głosów przy 
obecności, co najmniej połowy członków zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos 
przewodniczącego. 
4.  Raz w roku członkowie Komisji mają obowiązek wystawienia swoich prac on „Dorocznej 
wystawę fotograficznej”. 
5. Komisją Fotografii Krajoznawczej ma prawo używania własnego logo oraz pieczęci 
podłużnej z napisem: 
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze  
Oddział Ziemi Wałbrzyskiej  
Komisja Fotografii Krajoznawczej 
Ul. Konopnickiej 19 
58-300 Wałbrzych 
6. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa, Statutu 
PTTK i Regulaminu ZG PTTK. 
7. Regulamin niniejszy wchodzi w życie  z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału PTTK.  


