24 lutego 2020 roku zebrał się Zarząd Stowarzyszenia na pierwszym po Walnym
Zgromadzeniu Członków zebraniu. Zarząd w roku 2020 będzie pracował w składzie:
Jarosław Dąbrowski - Prezes Stowarzyszenia.
Grzegorz Wołek - Wiceprezes Stowarzyszenia.
Ryszard Kląskała - Sekretarz Stowarzyszenia
Poza wieloma omawianymi zamierzeniami pracy na rok 2020 ustalono plan pracy na miesiąc
marzec.
Plan spotkań w miesiącu marcu:
3 marca od godziny 17:00 dalsze prace przy montażu wykładziny. Ustawianie mebli.
Porządkowanie pomieszczeń. I w tym dniu zapraszamy wszystkich członków STF a
szczególnie osoby którym wygląd naszego lokum i miejsca spotkań nie jest obojętny.
10 marca od godziny 18:00. Funkcjonowanie studia. Omówienie pracy poszczególnych
urządzeń studyjnych, ich pracy, stawiania
parametrów oświetlenia, dobór stosowanych
materiałów tworzących tło itp.
17 marca godzina 21:00. Przygotowanie do przywitania wiosny. Plener Dzierżoniów
nocą. Spacer i utrwalanie ciekawych miejsc miasta . W przypadku niepogody normalne
spotkanie o godz. 18:00. Należy w dniu 17 marca zaglądać na nasze miejsce do korespondencji:
Mesenger STF Grupa.
24 marca w godzinach od 16: 30 do 20:00. Autorskie spotkanie na którym gospodarz
wieczoru przedstawi swoje najlepsze prace. Omówi historię ich powstania , parametry ustawień,
techniki obróbki oraz inne ciekawostki związane ze swoją pracą . Gospodarzem, pomysłodawcą
oraz prekursorem tego typu organizacji spotkań w dniu 24 marca będzie Grzegorz Wołek.
W związku z przyjęciem propozycji zacieśnienia kontaktów z grupą fotograficzną z Wielkiej
Brytanii która została bardzo pozytywnie przyjęta przez ostatnie Walne Zgromadzenia Członków
Zarząd STF prosi wszystkich członków o dostarczenie drogę poczty e-mail do dnia 10 marca
2020 roku po 5 zdjęć które uważacie za te które według Was są najlepsze i umożliwiają
pochwalenia się nimi innym osobom zajmującym się fotografią. Zdjęcia należy przygotować w
formacie - dłuższy bok 2048pp, każde podpisane , oraz zamieszczenie w poczcie króciutkiej
wzmianki o sobie i swojej pasji do fotografii (wiek, jak długo zajmujesz się fotografią, zawodowo
czy amatorsko, co cię w fotografii interesuje, na jakim sprzęcie pracujesz i jakie używasz techniki
obróbki zdjęć).
W/w zdjęcia będą również zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Z dniem 1 marca 2020roku Zarząd wprowadza nowe reguły korzystania ze studia
fotograficznego. Opłata za dzień używania studia wynosi 20 PLN. Odpłatność obowiązuje
wszystkich członków STF. Nikt nie jest zwolniony z opłat. Przychód będzie dzielony; 10 zł
PL na naprawy i konserwacje sprzętu 10 zł PL na potrzeby Stowarzyszenia.
Plan pracy na miesiąc kwiecień zostanie zamieszczony pod koniec miesiąca marca.
Z pozdrowieniami Zarząd STF

