
 
 
 
 
 
 
Fotoclubul Marx Jozsef organizeaza: 
 
Al 7-lea Salon International de Arta Fotografica - 2015 
XXV Bienala Nationala de Arta Fotografica 2015 Targu Mures 
   

REGULAMENT: 

  

Fotoclubul Marx Jozsef din Targu Mures (Romania) in colaborare  cu Primaria Municipiului Targu 

Mures, Consiliul judetean Mures va invita sa participati la cel de-al  7-lea Salon International de 

Arta Fotografica si cea de a XXV-a Bienala Nationala. Salonul este deschis tuturor fotografilor 

amatori si profesionisti  din intreaga lume si se desfasoara conform regulamentelor international. 

 

1. TEME: 

a) LIBER 

b) COPII 

 

2. CONDITII OBLIGATORII: 

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

Fiecare autor poate trimite cate 5 fotografii in format digital. Lucrările pot fi trimise în format jpg, la 

dimensiunile minime 2000x3000 puncte, pe adresa gyuszifoto@rdslink.ro  sau pe CD/ DVD la 

adresa: 

 

Both Gyula - Fotoclub Targu Mures 

Str. Prieteniei nr.8 ap.11 

540439 - Targu Mures 

Romania  

 

3. DENUMIREA IMAGINILOR: 

RO_nume_prenume_A1.jpg 
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A1 – A5.jpg = Secţiunea A şi numărul fotografiei (1-5) din formularul de înscriere; 

B1 – B5.jpg = Secţiunea B şi numărul fotografiei (1-5) din formularul de înscriere; 

Lucrarile vor avea titlurile obligatoriu si in limba engleza.  

Borderoul va fi trimis in format digital semnat de autor astfel garantand pentru autenticitatea  

lucrarilor, se trece numele complet al autorului pe CD unde este cazul. 

 

4. TAXA DE PARTICIPARE: 

Taxa de participare este de 15 euro, 20 $, 50 de lei pentru participantii din Romania. 

 

Plata se poate efectua prin  

 virament în contul: 

ASOCIAŢIA  CULTURALA  FOTOCLUB  TARGU MURES 

CUI: 7417006 

IBAN (EUR):  RO86RNCB0188034976310009 – Banca Comercială Română Targu Mures 

IBAN (RON): RO11RNCB0188034976310001 – Banca Comercială Română Targu Mures 

 PayPal:  fotoklub.mures.ro@gmail.com  

 Numerar:  impreuna cu CD/DVD-urile. 

 
Fiecare participant care achita taxa de participare va primi catalogul Salonului printat. 
 
 
5. PREMII: 

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

• 1 Medalie AUR - FIAP - pentru fiecare secţiune (2) 

• 1 Medalie ARGINT – FIAP - pentru fiecare secţiune (2) 

• 1 Medalie BRONZ FIAP - pentru fiecare secţiune (2) 

• 3 Menţiuni  FIAP  - pentru fiecare secţiune(2) 

• 1 Menţiune FIAP “Cel mai bun autor”  - pentru fiecare secţiune(2) 

 

• 1 Medalie AUR - AAFR - pentru fiecare secţiune (2) 

• 1 Medalie ARGINT - AAFR - pentru fiecare secţiune (2) 

• 1 Medalie BRONZ – AAFR - pentru fiecare secţiune (2) 

  6 Mentiuni AAFR pentru fiecare sectiune  

 

6. DATE LIMITA:  

Data limită primire lucrări: 15 Septembrie 2015 

Jurizare: 19-20 Septembrie 2015 

Anunţarea  rezultatelor : 22 Septembrie 2015 

Vernisajul Salonului: 6 Noiembrie 2015 
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Expoziţia Salonului: 6 – 21 Noiembrie 2015 

Expediere cataloage, premii 30  Decembrie 2015 

 

 

7. JURIUL: 

Lucrările vor fi evaluate de un juriu international, compus din: 

• Szathmary Kiraly Adam - EFIAP/g Ungaria 

• Lenner Geza - EFIAP, Serbia  

• Baranyai Ildiko - EFIAP, România 

Rezervă: Tordai Ede EFIAP/b - România 

 

8. Lucrarile premiate vor intra in patrimoniul Fotoclubului Targu Mures, cu acordul autorilor. 

Autorii lucrarilor isi vor mentine drepturile de autor asupra imaginilor premiate. Fotoclubul Targu 

Mures va utiliza acele imagini doar in scopul promovarii Salonului International. Organizatorii nu 

vor folosi lucrarile premiate decat pentru publicarea acestora in catalogul salonului si in scopul 

popularizarii acestui concurs in mass-media. 

Organizatorii nu raspund pentru eventualele incalcari ale legii nr. 8 din 1996, privind drepturile de 

autor, de catre participant. 

 

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

prevăzute în Regulament. 

 

Pentru informatii suplimentare nu ezitati a contacta managerul  Salonului, dl.Both Gyula, adresa 

mail gyuszifoto@rdslink.ro. 
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