
PRIMUL SALON FOTOGRAFIC
“Dunarea de Jos“

GALATI

FIŞA  DE  ÎNSCRIERE

 Salonul Naţional de Fotografie

„Dunărea de Jos”

Numele şi prenumele autorului...........................................
Adresa.................................................................................
Nr.de telefon...............................
Email..........................................
Clubul fotografic.................................................................

Exemplu :

 -Apus citadin-   cod de identificare  XYZ-01
Acest cod va fi trecut pe fişa de participare

Fisa se trimite împreună cu suportul fotografic (CD/DVD}

1

Nr.
crt.  TITLUL   LUCRĂRII Cod de identificare
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GALATI  DECEMBRIE 2015



SECRETARIAT

-Nicolaie Sburlan, Preşedintele Fotoclubului Dunărea de Jos
Tel.: 0723.337483, E-mail: sburlanicu@yahoo.com

Cornel Gingăraşu, Vicepreşeditele Fotoclubului Dunărea de Jos
Tel.: 0744.850980, E-mail: cornel.gingarasu@yahoo.fr

PREMII

– Medalia AAFR în rang de aur       
–M edalia AAFR în rang de argint   
–M edalia AAFR în rang de bronz   

 Se vor acorda de asemenea
–M edalia de aur  Carol Pop de Szathmari

–M edalia de argint  Carol Pop de Szathmari
–M edalia de bronz Carol Pop de Szathmari

Placheta Carol Pop de Szathmari
Trofeul Centrului Cultural Dunarea de Jos

Premiul Rotary Dunărea de Jos
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a acorda şi  alte premii unor lucrări propuse de juriu

JURIUL

Dl. Eugen Negrea, A.FIAP, preşedintele Asociaţiei  Artiştilor Fotografi din  România
Dl Sergiu Dumitrescu, artist plastic, directorul Centrului Cultural Dunărea de Jos Galaţi

Dl Stefan Toth A.FIAP, presedintele Asociatiei Euro Foto Art Oradea

REGULAMENT

1.  Competiţia este deschisă tuturor fotografilor din ţară , amatori sau profesionişti 
şi este organizată sub patronajul AAFR şi Euro Foto Art.

2.  Salonul are Tema liberă.

3.  Fiecare autor poate trimite cinci fotografii. Pe suport digital (CD/DVD), nereturnabile, 
cu urmatoarele caracteritici: monocromie sau color, rezoluţie de 300 dpi, dimensiune 

300/400 mm, format TIF sau JPG - maximum quality.

4.  Fotografiile vor fi identificate prin titlul dat de autor şi vor fi menţionate în talonul 
de participare, semnat de autor, ce va fi expediat prin poştă alături de CD/DVD, la adresa 

CENTRUL CULTURAL DUNAREA DE JOS, 
Str. Domnească, nr.61, cod poştal 800008, Galaţi, România cu menţiunea 

PENTRU SALONUL FOTOGRAFIC 2015

5.  Taxa de participare este 50 RON

6.  Fotografiile care nu sunt însoţite de taxa de participare şi talonul semnat de autor 
nu vor fi jurizate.

7.  Organizatorii vor trata cu mare atenţie toate trimiterile, dar nu-şi asumă răspunderea 
pentru pierderea sau deteriorarea în timpul transportului.

8.  Organizatorii îşi rezervă dreptul de a folosi imaginile trimise pentru 
promovarea Salonului, fară a plăti drepturi de autor.

9.  Deciziile juriului sunt incontestabile iar trimiterea coletului însoţit de 
fişa de participare reprezintă acceptarea regulamentului.

CALENDAR

- Ultima zi de primire a lucrărilor şi fişelor de participare este: 20  noiembrie 2015
- Jurizarea lucrărilor se va face  în data de: 27 noiembrie 2015

- Comunicarea rezultatelor se va face în data de: 2 decembrie 2015
- Vernisajul Salonului va fi în ziua de : 11 decembrie 2015

- Vernisajul va avea loc în Galati: Holul  Universităţii Dunărea de Jos
- Trimiterea catalogului salonului în format digital şi a diplomelor 15 ianuarie 2016
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