
 
 

SALONUL INTERNAŢIONAL DE  ARTĂ FOTOGRAFICĂ SIBIU 2014 
ediţia a 16-a 

 
REGULAMENT 

 

Salonul Internaţional de Artă Fotografică Sibiu 2014 este deschis tuturor fotografilor amatori şi 

profesionişti din întreaga lume. Salonul va fi organizat conform Regulamentului şi normelor privind 

organizarea Saloanelor Internaţionale de Artă Fotografică. 

 

1. TEME: 

a) ABSTRACT 

b) LIBERĂ  

 

2. CONDIŢII OBLIGATORII: 

Organizatorii nu admit fotografii care au mai fost acceptate în ediţiile anterioare ale Salonului; 

O lucrare admisă poate fi eliminată dacă sponsorul sau reprezentantul acestuia, în mod justificat, 

consideră că lucrarea nu este conformă cu regulile şi condiţiile expoziţiei. Maximum pentru fiecare 

temă este de 4 fotografii. Lucrările trebuie trimise în format jpg, latura mare minimum 2500 pixeli, cu o 

rezoluţie de 300 dpi pe adresa orizontfoto@gmail.com sau pe CD/ DVD la adresa: 

 

FOTOCLUBUL ORIZONT SIBIU 

OP1, CP 54; 

Sibiu 550179 

 

3. DENUMIREA IMAGINILOR JPG.: 

RO_Popescu_Ion_A1.jpg 

RO = ISO 3166 Codul ţării (România) 

Popescu Ion = numele şi prenumele autorului 

A1 - A4.jpg = Secţiunea A şi numărul fotografiei (1-4) din formularul de înscriere; 

B1 - B4.jpg = Secţiunea B şi numărul fotografiei (1-4) din formularul de înscriere; 

 

4. TAXA DE PARTICIPARE: 

Taxa de participare este de 50 lei. Lucrările autorilor care nu achită taxa de participare nu vor fi luate 

în considerare. Fiecare participant care plăteşte taxa de participare va primi albumul Salonului. 

Organizatorii vor edita un CD care va cuprinde toate lucrările acceptate în Salon.  Acesta poate fi 

achiziţionat la preţul de 15 lei.  

 

Plăţile se fac în contul: 

ASOCIAŢIA FOTOCLUBUL ORIZONT SIBIU 

CUI: 16603164 

IBAN: RO 78 RNCB 0227036049180001 – Banca Comercială Română sucursala Sibiu  

 

Taxa se poate achita şi prin PayPal la: orizontfoto2010@gmail.com 

mailto:orizontfoto@gmail.com


5. PREMII  

Se vor acorda medalii pentru fiecare secţiune, după cum urmează: 

• 1 Medalie AUR - FIAP, PSA, ISF, UPI, AAFR, ORIZONT - pentru fiecare secţiune (2) 

• 1 Medalie ARGINT - FIAP, PSA,  AAFR, ORIZONT - pentru fiecare secţiune (2) 

• 1 Medalie BRONZ FIAP  - PSA,  AAFR, ORIZONT - pentru fiecare secţiune (2) 

• 1 Set medalii RPS (AUR, ARGINT, BRONZ) 

• 5 FIAP hon. Menţiuni pentru fiecare secţiune(2) 

• 1 set PSA HM Ribbons pentru fiecare secţiune (2) 

• 1 set RPS Ribbons pentru fiecare secţiune (2) 

• 1 set AAFR Ribbons pentru fiecare secţiune (2) 

• 1 plachetă ”LAZAROIU” 

• 1 FIAP ”special light blue badge” – pentru cel mai bun autor 

 
6. DATE LIMITĂ 
 

Data limită primire lucrări: 15 August 2014 
Jurizare: 22 - 24 August 2014 
Anunţare rezultate : 01 Septembrie 2014 
Vernisajul Salonului: 05 Octombrie 2014 
Expoziţia Salonului: 05 Octombrie - 02 Noiembrie 2014 
Expediere cataloage, medalii: 05 Noiembrie 2014 

 
7. JURIU 

Lucrările cor fi evaluate de un juriu calificat compus din: 

 
• Balási Csaba – EFIAP/g, România 
• Fred Nuss – AFIAP, România  
• Bernardo Federico Neumann – Argentina 
• Olivier Mauffrey – Franţa  
• Louis Guermond – Franţa/România 
Rezervă: Daniel Bălţat – România 

 
8. Organizatorii Salonului îşi rezervă dreptul de reproducere a fotografiilor sub orice formă, pentru 
     sprijinirea Salonului fără plata dreptului de autor.  

 În momentul înscrierii în Salon, autorii îşi asumă autenticitatea propriilor lucrări şi acordă permisiunea 
organizatorului/ sponsorilor de a reproduce gratuit toate sau o parte a materialelor în mass-media ca 
informaţii legate strict de expoziţie. Aceasta poate include şi postarea pe website a fotografiilor la 
rezoluţie mică.  

 Salonul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru orice utilizare abuzivă a dreptului de autor.  

 Imaginile pot fi realizate direct în format digital sau pot fi fişiere digitale obţinute prin scanarea 
fotografiilor realizate pe film tradiţional. 

 Imaginile pot fi modificate, fie digital, fie prin alte mijloace, însă în lucrarea finală imaginea fotografică 
trebuie să fie predominantă. 

 
9. Prin participarea dumneavoastră la concurs, considerăm că acceptaţi în totalitate clauzele prevăzute  
     în Regulament. 

 
 
 
 
 


