SALONUL INTERNAȚIONAL DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ
AL FotoClubPro Arad
ediţia VIII - 2019

REGULAMENT

Salonul Internațional de Artă Fotografică al FotoClubPro Arad este deschis fotografilor amatori
sau profesioniști din întreaga lume care sunt invitați să participe cu fotografii digitale color și
alb-negru.
Salonul se desfășoară sub patronajul ICS nr.2019/350, AAFR nr.2019/008,
SRAF nr.2019/002 și FCPA nr.2019/001.
Salonul Internațional de Artă Fotografică al FotoClubPro Arad este organizat de FotoClubPro
Arad în parteneriat cu Image Colleague Society International și Centrul Cultural Judeţean
Arad.

TEMA CONCURSULUI
– Liberă color (Digital)
– Liberă alb-negru (Digital)
PREMII
51 premii
* se acordă următoarele premii pentru fiecare secțiune:
- medalii ICS de aur, argint, bronz + 3 mențiuni.
- medalii AAFR de aur, argint, bronz + 3 mențiuni.
- medalii SRAF de aur, argint și bronz + 3 mențiuni SRAF.
- medalii FCPA de aur, argint și bronz + 4 mențiuni FCPA.
- diploma FCPA pentru cel mai fidel participant
- medalia specială ICS pentru ”cel mai bun autor” (best author)

* Salonul se desfășoară potrivit normelor ICS, AAFR și SRAF.
* artistul fotograf care are cele mai multe acceptări în salon este declarat ”best author” iar
numele său va fi menționat în catalogul salonului. În cazul în care vor fi doi sau mai mulți autori
cu același număr de acceptări, juriul va lua o decizie irevocabilă.

CERINȚE
* fiecare participant poate înscrie maximum patru fotografii în concurs pentru fiecare secțiune.
* fotografiile se vor trimite în format digital la concursfotoclubproarad@gmail.com prin
https://wetransfer.com/, însoțite de formularul de înscriere în format world și dovada taxei de
participare, latura mare a unei imagini digitale trebuie sa fie de minim 3000 pixeli, la o rezoluție
de 300dpi . Ea trebuie salvată în format jpg și profil sRGB.
* fiecare participant trebuie să fie autorul fotografiei în ansamblul ei înscrise în salon și să
dețină dreptul de proprietate asupra lucrării originale.
* odată cu înscrierea unei fotografii, fiecare participant certifică originalitatea lucrării sale și
faptul că el este unicul autor. De asemenea, fiecare participant permite organizatorilor să
folosească gratuit fotografia sa pentru a fi publicată în catalogul salonului sau în materialele de
promovare a evenimentului.
* un participant nu poate să înscrie în concurs aceleași fotografii cu care a participat la celelalte
ediții organizate de FotoClubPro Arad.
* o fotografie poate fi respinsă atunci când juriul consideră că lucrarea respectivă nu
îndeplinește condițiile prevăzute în regulamentul salonului.
* membrii juriului vor juriza fără să aibă nici o informație privind numele autorului și țara sa de
proveniență.
Deciziile juriului sunt definitive și incontestabile.
CODIFICAREA IMAGINILOR
* codul de identificare a imaginilor va avea cel mult 30 de caractere, grupate în 4 grupuri.
- primul grup de litere va conține codul ISO al țării de proveniență.
- al doilea grup va conține numele autorului, redus la 3 litere.
- grupul al treilea indică secțiunea, A=color, B=monochrom și numărul de ordine sub care
fotografia este înscrisă pe borderul de participare.
- ultimul grup, precedat de bară jos ( _ ) conține titlul fotografiei.
Exemplu:

romarA1_apus
ro = ISO România
mar = primele 3 litere ale numelui Marian Ioan
A1 = prima fotografie la secțiunea color
_apus = titlul fotografiei

TAXA DE PARTICIPARE
* Taxa de participare este unică și obligatorie pentru toți participanți, în cuantum de:
- 10 euro pentru participanții din țarile Uniunii Europene
- 15 USD pentru participanții din celelalte țari de pe mapamond
Taxa de participare se face prin PayPal la adresa:
concursfotoclubproarad@gmail.com

JURIUL
Lucrările primite pentru salon, vor fi jurizate de un juriu competent alcătuit din:
Tony Le Kim Thuan EFIAP, Hon EFIAP, Hon FICS, MICS, etc - SUA
Alexandre Vajaianu EFIAP/b, EICS, EAAFR - FRANȚA
Călin Andra - ROMÂNIA

CALENDARUL SALONULUI
Ultima zi de trimitere a lucrărilor

21.07.2019

Jurizare

26.07.2019

Anunțarea rezultatelor

05.08.2019

Vernisaj

17.09.2019

Expedierea premiilor

30.09.2019
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EXPOZIȚIA
* toate fotografiile premiate vor fi printate de către organizator la formatul 30 x 45 cm și expuse
în cadrul unei expoziții ce va avea loc în Arad, la Complexul Muzeal Arad, Sala Clio.

CATALOGUL
* Catalogul digital al salonului va fi trimis prin mail tuturor autorilor care au fotografii acceptate,
catalogul tipărit vă fi distribuit gratuit la vernisajul salonului.

PROTECȚIA DATELOR:
Prin înscrierea în această expoziție, sunteți de acord în mod explicit cu datele personale pe
care le-ați furnizat, adresele de e-mail, fiind deținute, prelucrate și utilizate de organizatorii
expoziției în scopuri legate de această expoziție. De asemenea, sunteți de acord în mod explicit
cu trimiterea unor astfel de informații unor organizații care au acordat recunoașterea, patronajul
sau acreditarea oficială la această expoziție. Recunoașteți și acceptați că intrarea în această
expoziție înseamnă că statutul și rezultatele intrării dumneavoastră pot fi făcute publice.
NOTA: Când un participant completează formularul de înscriere pentru a depune o intrare, se
consideră că acesta afirmă că a citit aceste condiții de intrare atunci când a completat
formularul de înscriere.

PERSOANA DE LEGĂTURĂ
* pentru eventuale nelămuriri sau informații suplimentare, directorul salonului Nelu Scripciuc
vă stă la dispoziție la adresa concursfotoclubproarad@gmail.com

