
 

           

                

 

 

N.o.: 2016/416                N.o.: 2016/08 

REGULAMENTUL 

SALONULUI DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ „VASILE VÉNIG LÁSZLÓ” 

  EDIȚIA a III-a 2016 CAREI 

1.) Preambul: Salonul de Artă Fotografică este deschis tuturor fotografilor amatori şi 
profesionişti din întreaga lume, care respectă condiţiile prezentului Regulament şi 
achită taxa de participare. 

 
2.) Organizator: SALONUL DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ „VASILE VÉNIG LÁSZLÓ” EDIȚIA a III-a 

2016 va avea loc în Castelul Károlyi din Carei, România fiind organizat de Asociația 
Foto Club “Vasile Vénig László”  Carei.  

3.) Secțiunile salonului : 

- LIBERĂ Monochrom 

- LIBERĂ Color 

- RITM  & DINAMICĂ 

4.) Condiții obligatorii: 
a.) Fiecare autor va putea participa la salon cu câte 4 (patru) fotografii, la fiecare 
secţiune. Nu se acceptă lucrări trimise la ediţii anterioare a Salonului „VASILE VÉNIG 
LÁSZLÓ” 
b.) Lucrările și borderoul de participare pot fi trimise în format digital prin email la 
adresa: salon.vvl@gmail.com 
c.) Lucrările participanților vor fi trimise ca  fisier imagine (JPG), având lățime maximă 
de 1024px/inch și înălțime maximă de 683px/inch, dar să nu depăşească 1 MB. 
d.) Lucrăriele premiate  vor fi publicate într-un catalog și vor fi expuse în cadrul 
salonului.  
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e.) Lucrarile premiate pentru a fi expuse în cadrul  Salonului vor fi trimise pe adresa 
salon.vvl@gmail.com  editate la dimensiune de 450mm x 300mm la rezoluţie de 
300px/inch.  
f.) Fiecare participant va completa  Borderoul de Participare cu litere de tipar 
(majuscule) și prin semnarea acestuia  confirmă faptul că acceptă regulamentul 
salonului și prevederile FIAP, totodată certifică faptul că lucrările sunt executate de 
participant și este autorul de drept al acestora. Borderoul va fi trimis completat corect 
şi complet, în format electronic prin e-mail salon.vvl@gmail.com însoțit de lucrările 
participante la concurs și o dovadă a plății taxei de participare. Necompletarea corectă 
sau completarea incompletă a borderoului, aduce după sine excluderea participantului 
respectiv din salon, fără restituirea taxei de participare. 
 

Prin înscrierea fotografiilor sau a fișierelor la un salon aflat sub patronajul FIAP, 
participantul acceptă fără excepții și fără obiecții faptul că imaginile prezentate pot fi 
cercetate de FIAP pentru a decide dacă acestea respectă regulile și definițiile FIAP, chiar 
dacă participantul nu este membru FIAP; că FIAP poate folosi orice mijloace pe care le 
are la dispoziție în acțiunea sa; că refuzul de a colabora cu FIAP sau refuzul de a pune la 
dispoziție fișierele originale înregistrate de aparatul foto ori imposibilitatea de a oferi 
suficiente probe ( dovezi) vor fi sancționate de către FIAP; că în cazul sancționării ca 
urmare a nerespectării regulamentului FIAP, numele participantului va fi făcut cunoscut 
pentru a face publică încălcarea regulilor. Este recomandat ca datele EXIF din fișierele 

prezentate să fie lăsate intacte pentru a facilita eventualele investigații. 
 
g.) Toate lucrările vor avea titlurile înscrise în borderou în limba engleză. 
h.) Denumirea fisierului jpg/jpeg va fi de exeplu: “ RO-A1-NICK-SUNSET”, unde prima 
litera “RO” este indicatorul tări (conform tabel FIAP) de unde este participantul, “A” 
este prescurtare secțiuni, cifră , ”1” va reprezenta numărul de ordine al imaginii înscrise 
din secţiune (conform borderoului), ”NICK” (patru majuscule) este codul 
participantului, iar ”SUNSET” denumirea fotografiei.  
i.) Lucrarile tipărite vor intra în patrimoniul Fotoclubului organizator. Autorii lucrărilor 
își vor menține drepturile de autor asupra lucrărilor. Fotoclubul „VASILE VÉNIG LÁSZLÓ” 
va utiliza acele imagini doar în scopul promovării Salonului, pentru publicarea acestora 
în catalogul salonului, internet și mass-media în scopul popularizării evenimentului. 
j.) Fiecare participant, indiferent de rezultatul juriului va primi prin poștă un exemplar 
din catalogul Salonului.  
k.) Taxa de participare este de 50 RON sau 12 EUR pentru fotografi din România și 
Republica Moldova, iar pentru fotografi din străinătate  este de 20 EUR. Această taxă se 
poate expedia prin PayPal pe adresa: salon.vvl@gmail.com (comisionul de transfer va fi 
suportat fiecare participant la expedierea sumei) sau prin transfer bancar :  
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Unicredit  Bank ; Sucursala Carei 
Titular cont : Asociația Foto Club Vasile Vénig László Carei.  

RO29BACX0000000963229001             RON 
RO02BACX0000000963229002             EURO 
Cod SWIFT: BACXROBU 

 
5.) Premii:  

- Premiul Salonului în valoare de 250 Euro oferit de soții Magdó János și Magdó 
Mariann - reprezentanții familiei răposatului artist fotograf  Vasile Vénig László. 
 
- Premiul  Special (FIAP-badge): Cel mai bun autor al Salonului – participantul cu cele 
mai multe lucrări acceptate la toate secțiunile în total. 
 
-Pentru fiecare secțiune în parte: 
- medalia de aur FIAP 
- medalia de argint FIAP 
- medalia de bronz FIAP 
- patru mențiuni FIAP 
 
- medalia de aur AAFR 
- medalia de argint AAFR 
- medalia de bronz AAFR 
- patru mențiuni AAFR 
 
- medalia de aur VVL 
- medalia de argint VVL 
- medalia de bronz VVL 
- patru mențiuni VVL 
 

6.) Jurizare: 
Jurizarea se va derula astfel: membrii juriului vor viziona imaginile cunoscând doar 
indicativul lucrării și vor acorda pentru fiecare lucrare note de la 1 la 10. 

      Decizia juriului este incontestabilă. 
  
Membrii juriului: 

- Virgilio Bardossi MFIAP, EFIAP/p, IFI (Italia) 
- Murvai György AFIAP (Ungaria)  
- prof. Univ. dr. Dorel Găină (România) 
- Báthori Zsigmond AFIAP (România) 
- Ovi D. Pop AFIAP (România) 



rezerva 
- Simay Zsolt (România)  

       7.)  Calendarul Salonului: 

               -Ultimul termen de primire al lucrărilor: 02 octombrie 2016  

              - Jurizare:  până 14-15 octombrie 2016  

               - Anunțarea rezultatelor:  23 octombrie 2016 

               - Vernisajul Salonului: Carei, sâmbata 05 noiembrie 2016, ora 17:00 la Castelul 
Károlyi - Sala Cavalerilor 

 - Expoziția Salonului : 05noiembrie - 19 noiembrie 2016,  Castelul Károlyi – Sala de 
expoziții 

 - Expedierea medaliilor, a diplomelor și a catalogului: 31 martie 2017 

8.) DEFINIȚIA FIAP A FOTOGRAFIEI MONOCHROM 

O lucrare alb-negru acoperă zone de la gri foarte închis ( negru) pînă la gri foarte deschis 
(alb) este o fotografie monochromă cu o multitudine de nuanțe de gri. 
O lucrare alb-negru, tonată în totalitate într-o singură culoare, rămâne a lucrare 
monochromă și poate fi acceptată la categoria alb-negru; în catalog, o asemenea lucrare 
va fi tipărită în alb-negru. 
Pe de altă parte, o lucrare alb-negru tonată parțial sau la care a fost adăugată o culoare, 
devine o lucrare color (policromie) și va fi încadrată la categoria color.  

 

9.) Informații suplimentare: salon.vvl@gmail.com  

 sau prin telefon:  
 Directorul Salonului: Bikfalvi Zsolt  +40744632889;  
 Președinte Fotoclub: Hágó Attila Nándor +40745658291 
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