Reglement
Basiscursus Fotografie 2018
Artikel 1
Onder cursist(e) wordt verstaan, degene die het Sufov-inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend
heeft ingediend, het cursusreglement onderschrijft, de financiële bijdrage voldaan heeft en gedurende de
gehele periode een goed werkende DSLR of Hybride fotocamera zal gebruiken.
Artikel 2
De financiële bijdrage is het bedrag, dat op het Sufov- inschrijfformulier is opgenomen.
Artikel 3
Alleen Intersnap Foto & Video en Snaptastic zijn gerechtigd het inschrijfformulier met de financiële
bijdrage te ontvangen.
Artikel 4
De financiële bijdrage zal deels of volledig gerestitueerd worden, indien de cursist(e) komt te overlijden, of
als de cursus geen voortgang meer zou hebben. Voor het overige wordt door het Sufov- bestuur, aan de hand
van feiten en omstandigheden, verder beslist.
Artikel 5
Het cursusrooster en reglement, ontvangt u gelijk bij de inschrijving.
Artikel 6
De cursus begint op Maandag 5 maart 2018 en eindigt op Dinsdag 27 maart 2018. De lesuren zijn van 18.3021.30 uur met een pauze van vijftien (15) minuten. Zaterdag 17 maart 2018 is onze eerste Praktijk dag in het
veld (buiten) om 16:00 u. gevolgd door een 2e praktijkdag op Zondag 25 maart 2018 om 07.00 uur (am).
Artikel 7
Elke cursist(e) krijgt aan het einde van de cursus een CERTIFICAAT, indien hij\zij minstens 5 van de 6
lesonderdelen met een goed-werkende camera heeft bezocht en 80% van de werk-opdrachten heeft
uitgevoerd en aan de cursusleiding overgedragen. Praktijkdagen en onderdeel belichting zijn vereist.
Artikel 8
Het certificaat dient als bewijs, dat u aan de cursus heeft deelgenomen; het is geen diploma!!
Artikel 9
Uitreiking van certificaten vindt plaats op Vrijdag 6 april 2018. Tijd : 18.30 uur.
Plaats: Lalla Rookh Complex, Zaal 1 (Gebouw 2). Lalla Rookhweg 54
Artikel 10
Het Sufov-bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging en /of verlies van eigendommen (bijv.
fotocamera, flitser, vervoermiddel, etc. van de cursist(e)).
Artikel 11
Waar dit reglement niet in voorziet, gelden eerstens de wetten van het land, daarna de Sufov-Statuten alsook
het Huishoudelijk Reglement en tenslotte de bepalingen van het Sufov-bestuur.
Artikel 12
De sluitingsdatum voor inschrijvingen is gesteld op Donderdag 1 maart 2018, om 16:00u., of bij
maximale bezetting van 40 personen.
LET OP!!!!

De afgifte van het inschrijfformulier, met het verschuldigd bedrag, geschiedt
uitsluitend bij de in artikel 3 genoemde personen of instantie.
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Rooster
Basiscursus Fotografie 2018
DE LOCATIE VOOR DE THEORIEDAGEN EN CERTIFICAAT UITREIKING IS HET LALLA ROOKH
COMPLEX,
ZAAL 1 (GEBOUW 2)
DE PRAKTIJDAGEN LOCATIE’S KRIJGT U TIJDENS DE CURSUS TE HOREN.
WE GAAN DAN LEKKER HET VELD IN.

Theoriedagen start 18:30 u
Maandag 5 maart
Vrijdag
9 maart
Dinsdag 13 maart
Woensdag 21 maart
Dinsdag 27 maart
Praktijkdagen
Zaterdag 17 Maart 16:00 u
Zondag 25 Maart 07:00 u
Certificaat Uitreiking
Vrijdag 6 april 18:30 u
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