Reglement
Basis Cursus Fotografie
Artikel 1
Onder cursist(e) wordt verstaan, degene die het
SUFOV-inschrijfformulier volledig ingevuld heeft,
het cursusreglement onderschrijft, de financiële
bijdrage voldaan heeft en gedurende deze
periode een goed werkende fotocamera zal
gebruiken.
Artikel 2
Opgave voor de cursus kan enkel via het
daartoe aangewezen (digitaal) formulier. Na
verwerking van de opgave zal een e-mail
worden verzonden met daarin een exemplaar
van dit reglement, het cursus rooster en betaal
instructies.
Artikel 3
Het theoretisch zowel praktisch deel van de
cursus is gericht op de zgn. Spiegel Reflex
Camera's (DSLR) en overige fotocamera's
waarbij de belichtingsinstellingen manueel
afstelbaar zijn. Andere soorten camera's worden
toegestaan, onder de voorwaarde dat de
cursist(e) zelf het risico draagt dat bepaalde
opdrachten niet zullen kunnen worden
uitgevoerd door de cursist(e).
Artikel 4
De financiële bijdrage is het bedrag, dat op het
SUFOV- inschrijfformulier is opgenomen.
Artikel 5
Alleen leden van het dagelijks bestuur van
SUFOV en Intersnap Foto & Video zijn
gerechtigd de financiële bijdrage te ontvangen.
Artikel 6
De financiële bijdrage zal gedeeltelijk of volledig
gerestitueerd worden, indien de cursist(e) komt
te overlijden, of als de cursus geen voortgang
zal hebben. In alle andere gevallen beslist het
SUFOV- bestuur, aan de hand van feiten en
omstandigheden.
Artikel 7
De sluitingsdatum voor aanmeldingen staat
aangegeven op het inschrijfformulier en is
gesteld op tien (10) dagen voor aanvang van de
cursus, om 16.00 uur of bij het bereiken van de
maximale bezetting van 30 cursisten.

SUFOV

Artikel 8
Indien na de sluitingsdatum, om 16.00 uur de
financiële bijdrage niet voldaan is zal de
aanmelding automatisch komen te vervallen.
Artikel 9
Bij het bereiken van het maximale aantal van 30
aanmeldingen zullen de tien (10) daarna
volgende aanmeldingen op een wachtlijst
geplaatst worden op volgorde van aanmelding.
Mocht blijken dat om welke reden dan ook er
nog plaatsen beschikbaar zijn, zullen de
personen die voorkomen op de wachtlijst in
volgorde van aanmelding worden toegelaten tot
de cursus.
Artikel 10
De lesdagen en -tijden van de cursus zijn
aangegeven in het cursus rooster.
Artikel 11
Elke cursist(e) krijgt aan het einde van de
cursus een CERTIFICAAT, indien hij/zij
minstens 80% van de lesuren met een goed
werkende camera heeft bezocht en 80% van de
werkopdrachten heeft uitgevoerd en aan de
cursusleiding heeft overgedragen.
Artikel 12
Het certificaat dient als bewijs, dat u aan de
cursus heeft deelgenomen; het is geen
diploma!!
Artikel 13
Uitreiking van certificaten vindt plaats op de
aangegeven dag, tijd en plaats in het cursus
rooster. Kan de cursist niet aanwezig zijn dan
kan een vertegenwoordiger het certificaat in
ontvangst nemen of anders moet cursist het
binnen tien (10) dagen afhalen bij Intersnap
Foto & Video, Paramaribo.
Artikel 14
Het SUFOV-bestuur stelt zich niet aansprakelijk
voor
beschadiging
en/of
verlies
van
eigendommen
(bv.
fotocamera,
flitser,
vervoermiddel, etc. van de cursist(e)).
Artikel 15
Waar dit reglement niet in voorziet, gelden
eerstens de wetten van het land, gevolgd door
de statuten van SUFOV en het Huishoudelijk
Reglement en tenslotte de bepalingen van het
SUFOV-bestuur.
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