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Regulamentul Salonului Internaþional al Artiþtilor Fotografi
Români þi Maghiari de Pretutindeni - ediþia a X-a.

Consiliul Judetean
Bihor

Clubul Fotografic Nufãrul Oradea (CFNO), în parteneriat cu Asociaþia Euro Foto Art Oradea (AEFA), cu patronajul Asociaþiei Fotocluburilor din Ungaria (MAFOSZ),
organizeazã ediþia a X-a a Salonului Internaþional al Artiþtilor Fotografi Români þi Maghiari de Pretutindeni.
Salonul urmeazã sã deruleze în anul 2016, în cadrul Sãptãmânii Culturii Române þi Maghiare (manifestare initiatã de cele douã Organizaþii). Prin organizarea salonului internaþional, artiþtii fotografi români þi maghiari de pretutindeni, doresc sã sãrbãtoreascã þi în anul 2016, cu demnitate þi respect, Ziua Culturii Naþionale
(15 ianuarie) þi Ziua Culturii Maghiare (22 ianuarie), împreunã cu oficialitãþile þi publicul iubitor de artã din cele douã þãri.
Pentru Salonul Internaþional se va solicita - ca þi pentru cele nouã ediþii anterioare - înaltul patronaj al Preþedintelui României þi al Ungariei. Salonul internaþional
este integrat în ediþia a IV-a a Festivalului Internaþional de Fotografie “Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly”, organizat de Asociaþia “Euro Foto Art”, sub
patronajul Ministerului Culturii.
A. - Tematica Salonului internaþional: Românii þi Maghiarii.
Prin genericul expoziþiei organizatorii înþeleg imagini artistice care prezintã pe cele douã popoare (tradiþii populare, obiceiuri, religiile, arta popularã, dansurile populare etc.)
B. - Secþiunile Salonului:
- A (imagini monochrom),
- B (imagini color)
Fiecare artist fotograf poate participa cu maximum 5 fotografii la fiecare secþiune, realizate prin orice procedee tehnice, clasice sau digitale.
01. Imaginile vor fi trimise, în vederea jurizãrii, prin e-mail pe adresa: cfno.ro@gmail.com sau pe CD (care nu va fi restituit), în format JPG (compresie medie), la
rezoluþia de 96 dpi, RGB, cu latura micã de min. 1200 pixeli.
02. Fiecare fotografie/fiþier, va avea un cod, care corespunde în borderou, cu titlul lucrãrii.
Codarea imaginilor se va face astfel:
- primã literã a denumirii folderului va reprezenta secþiunea (A sau B), urmat de un grup de 4 litere (la alegerea autorului) þi de o cifrã, ce va reprezenta numãrul de
ordine al imaginii înscrise din secþiune (conform borderoului). Grupele de codare vor fi despãrþite de simbolul - (minus). Ex. A-MARC-1 = Secþiunea fotografii mono
print (M-P), Marculescu, imaginea 1 la secþiunea (M-P).
03. Borderoul de participare, completat (electronic sau cu mâna), se va trimite împreunã cu imaginile, la adresa fotoclubului, indicatã mai jos.
04. Taxa de participare:
- 10 euro/autor (pentru autori din þãrile EU) þi
- 15 $ pentru autori din restul þãrilor.
- 5 euro/ autor (Ucraina, R.Moldova þi Serbia),
- 45 lei/ autor din România, peste 5 participanþi = 30 lei/ autor
- 3.000 huf. pentru autori din Ungaria, peste 5 participanþi = 2.500 huf/ autor
Taxele de participare, în lei sau în valutã, se pot achita în baza facturii emise:
a).- on-line sau la una din Sucursalele “Unicredit” Bank din România
b).- Paypal (+ 2 Euro) pe adresa: cfno.ro@gmail.com
c).- împreunã cu CD-urile
05. Fiecare autor, care a trimis lucrãrile þi taxa de participare, va primi catalogul CD, indiferent dacã a avut sau nu lucrãri acceptate la salon.
06. Un juriu internaþional, format din artiþti fotografi reputaþi, va selecþiona cele mai reprezentative fotografii þi va acorda celor mai valoroase lucrãri:
- medaliile de aur, argint þi bronz “Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly”, marcã înregistratã la Oficiul de Stat pentru Invenþii
þi Mãrci a României (numerotate),
- 6 plachete “Carol Pop de Szathmári Szathmári Pap Károly”, la fiecare secþiune,
- medaliile în rang de aur, argint þi bronz MAFOSZ, respectiv Best autor MAFOSZ.
07. Fiecare membru al juriului, va primi lucrãrile fãrã sã cunoascã numele autorului. În urma punctajelor cumulate, se va stabili lista lucrãrilor acceptate, dupã care
juriul va vota din nou, de aceastã datã pentru stabilirea premiilor. În baza punctajelor obþinute, secretariatul salonului va nominaliza lucrãrile premiate.
08. Organizatorii vor prezenta lucrãrile acceptate þi premiate sub formã de expoziþie itinerantã în anul 2016, în mai multe oraþe. Fotografiile vor fi mãrite în trei
exemplare, la preþul de 6 lei/ bucatã (suma va cuprinde înclusiv cheltuielile de expediere). La terminarea expoziþiilor fiecare autor va primi prin poþtã fotografiile mãrite.
09. Juriul internaþional:
- Georg S.Holzmann E.FIAP, Hon E.FIAP (Germania),
- Horváth Horváth E.FIAP/ s, A-MAFOSZ/ b (Ungaria),
- Þtefan Tóth A.FIAP (România),
CALENDARUL SALONULUI:
- Ultimul termen de predare a lucrãrilor: 08 decembrie 2015,
- Jurizarea:.............................................14 - 15 decembrie 2015,
- Anunþarea rezultatelor:.........................20 decembrie 2015,
Vernisaje în anul 2016:
- 20 ianuarie 2016 - Oradea,
- 22 ianuarie 2016 - Békécsaba (HU),
- 26 ianuarie 2016 - Cluj Napoca,
Plicurile vor fi expediate pe adresa:
CLUBUL FOTOGRAFIC NUFÃRUL
Piaþa Unirii nr. 2 - 4,
410.002 - Oradea, Judeþul Bihor, Romania.
Informaþii suplimentare se pot obþine prin e-mail la adresele:
cfno.ro@gmail.com , www.fotocluboradea.com, sau eurofotoart.ro@gmail.com, www.eurofotoart.com

