Consiliul Judeţean
Bihor

Regulamentul Salonului Internaţional
al Artiştilor Fotografi Români şi Maghiari de Pretutindeni
ediţia a IX-a
Clubul Fotografic Nufărul Oradea (CFNO) organizează în parteneriat cu Asociaţia Euro Foto Art Oradea
(AEFA), cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Bihor ediţia a IX-a, a Salonului Internaţional al Artiştilor
Fotografi Români si Maghiari de Pretutindeni.
Salonul international urmează să fie redeschis în anul 2015 în cadrul Săptămânii Culturii Române şi Maghiare
(manifestare initiată de cele două Organizaţii). Prin organizarea salonului internaţional, artiştii fotografi români
şi maghiari de pretutindeni, doresc să sărbătorească şi în anul 2015, cu demnitate şi respect, Ziua Culturii
Naţionale (15 ianuarie) si Ziua Culturii Maghiare (22 ianuarie), împreună cu oficialităţile şi publicul iubitor de
artă din cele două ţări. Pentru Salonul Internaţional se va solicita ca şi pentru cele opt ediţii anterioare înaltul
patronaj al Preşedintelui României şi al Preşedintelui Ungariei. Salonul Iinternaţional este integrat în ediţia a
III-a a Festivalului Internaţional de Fotografie “Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly”, organizat de
Asociaţia “Euro Foto Art”, sub patronajul Ministerului Culturii.
Tematica Salonului internaţional: Sate ale Uniunii Europene.
Secţiunile Salonului:
- A (imagini monochrom),
- B (imagini color)
Fiecare artist fotograf poate participa cu maximum 5 fotografii la fiecare secţiune, realizate prin orice
procedee tehnice (clasice sau digitale).
1. Imaginile vor fi trimise, în vederea jurizării, pe CD (care nu va fi restituit) sau prin e-mail pe adresa:
cfno.ro@gmail.com, în format JPG (compresie medie), la rezoluţia de 96 dpi, RGB, cu latura mică de min.
1200 pixeli.
2. Fiecare fotografie/fişier, va avea un cod, care corespunde în borderou, cu titlul lucrării. Codarea imaginilor
se va face astfel:
- primă literă a denumirii folderului va reprezenta secţiunea (A sau B), urmat de un grup de 4 litere (la
alegerea autorului) şi de o cifră, ce va reprezenta numărul de ordine al imaginii înscrise din secţiune (conform
borderoului). Grupele de codare vor fi despărţite de simbolul - (minus). Ex. A-MARC-1 = Secţiunea fotografii
monoprint (M-P), Marculescu, imaginea 1 la secţiunea (M-P).
3. Borderoul de participare completat (electronic sau cu mâna) se va trimite împreună cu imaginile, la adresa
fotoclubului, indicată mai jos.
4. Taxa de participare:
- 10 euro/autor (pentru autori din ţările EU) şi 15 $ pentru autori din restul ţărilor.
- 5 euro/ autor (Ucraina, R.Moldova şi Serbia),
- 45 lei/ autor din România, peste 5 participanţi = 30 lei/ autor
- 3.000 huf. pentru autori din Ungaria, peste 5 participanţi = 2.500 huf/ autor
Taxele de participare, în lei, se pot achita în baza facturii emise:
a).- on-line sau la una din Sucursalele “Unicredit-Ţiriac” Bank din România
b).- Paypal pe adresa: cfno.ro@gmail.com
c).- împreună cu CD-urile

5. Fiecare autor, care a trimis lucrările şi taxa de participare, va primi catalogul CD, indiferent dacă a avut
sau nu lucrări acceptate la salon.
6. Indiferent de modul de expediere a taxei de participare, se vor emite acte justificative.
7. Un juriu internaţional, format din artişti fotografi reputaţi, va selecţiona cele mai reprezentative fotografii şi
va acorda celor mai valoroase lucrări, medaliile de aur, argint şi bronz “Carol Pop de Szathmári Szathmári Pap
Károly” numerotate, 6 plachete “Carol Pop de Szathmári Szathmári Pap Károly”, la fiecare secţiune, precum
şi alte premii oferite de sponsori. Medalia este marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
8. Fiecare membru al juriului, va primi lucrările fără să cunoască numele autorului. În urma punctajelor
cumulate, se va stabili lista lucrărilor acceptate, după care juriul va vota din nou, de această dată pentru
stabilirea premiilor. În baza punctajelor obţinute, secretariatul salonului va nominaliza lucrările premiate.
9. Organizatorii vor prezenta lucrările acceptate şi premiate în cadrul unei proiecţie de digiporamă şi sub
formă de expoziţie itinerantă în anul 2015.
10. Organizatorii vor prezenta lucrările acceptate şi premiate şi sub formă de expoziţie itinerantă.
11. Juriul internaţional, va fi format din:
- Marcello Materassi E.FIAP/p ESFIAP (Italia), preşedintele juriului
- Georg S.Holzmann E.FIAP, Hon E.FIAP (Germania),
- Stefan Tóth A.FIAP (România)
Calendarul salonului:
- ultimul termen de predare a lucrărilor:
- jurizarea:
- anunţarea rezultatelor:
- prezentarea imaginilor acceptate şi premiate:
- vernisaje în anul 2015:
		
		

10 octombrie 2014,
15 - 16 octombrie 2014,
20 octombrie 2014,
29 octombrie 2014
16 ianuarie 2015 - Békécsaba (HU),
20 ianuarie 2015 - Oradea,
21 ianuarie 2014 - Cluj Napoca

Coletele bine ambalate vor fi expediate pe adresa:
CLUBUL FOTOGRAFIC NUFĂRUL
Căsuţa poştală 269
410.610 - Oradea 1, Judeţul Bihor, Romania
Informaţii suplimentare se pot obţine prin e-mail la adresele:
office@fotocluboradea.ro, cfno.ro@gmail.com 		
sau eurofotoart.ro@gmail.com, 				

www.fotocluboradea.com
www.eurofotoart.com

