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Тематичен кръг:
 - Музикални изпълнения на класика, джаз, народна, популярна и друга музика;
 - Музикално-сценични изпълнения на опера, оперета, балет, народни и други танци;
 - Портрети на известни музикални изпълнители и дейци, забавни моменти от техния живот;
 - Натюрморт на музикална тематика;
 - Абстракции.

Условия за участие:
В конкурса могат да вземат участие професионалисти и любители от цял свят.

Обособени са три раздела. Всеки участник може да представи както следва:
 1. Единична фотография;
 2. Серийна фотография;
 3. Експериментална фотография.
Участниците могат да изпратят до 4 фотографии в разделите Единична фотография и Експериментална фотография и 1 
серия от до 12 фотографии в раздел Серийна фотография. Журито запазва правото си да избира отделни кадри.

Изисквания:
Това е дигитален салон. Фотографиите могат да бъдат представени по следните начини:
 1. да бъдат качени в on-line формата за записване в сайта на Фотографска Академия (www.photoacademy.org)
 2. да бъдат изпратени на електронната поща на Фотографска Академия (office@photoacademy.org)
     и придружени с попълнен формуляр за участие.
 3. да бъдат записани на един диск (CD) и изпратен на адрес:
     Национално Сдружение Фотографска Академия Янка Кюркчиева; ПК 7, София 1504.
     В диска трябва да има и попълнен формуляр за участие. Дискът няма да бъде връщан.

Файловете трябва да бъдат в 8-битов цвят, формат jpeg (минимум 3000 px по дългата страна и с минимум jpeg 10 
компресия) Името на файла трябва да бъде структурирано в 4 групи:
 Първа група - включва ISO кода на държавата в две букви (списък с кодовете вижте на www.photoacademy.org)
 Втора група - включва номера на раздела (1 за Единична, 2 за Серийна, 3 за Експериментална фотография)
 Трета група - съдържа името на автора (с малки букви, без интервали. Пример: johnsmith)
 Четвърта група - съдържа поредния номер на фотографията от 1 до 4 (Пример: gb1johnsmith2.jpg)

Такса за участие:
Таксата е 15 лв. за един раздел, 20 лв. за два и 25 лв. за трите раздела. За чужденци 15 EUR (20 USD) за един раздел, 20 EUR (25 
USD) за два и 25 EUR (30 USD) за трите раздела. Плащането може да се направи по следните начини:
 1. плащане чрез PayPal на сайта на Фотографска Академия (www.photoacademy.org). Чекове не се приемат.
 2. по банков път - Българска пощенска банка: BIC - BPBIBGSF; BG60 BPBI 79401043981101 - за плащане в лева.
   За плащане по банков път, моля прилагайте копие от документа за извършеното плащане към 
   творбите, които изпращате за участие.

Награди: Златен, Сребърен и Бронзов медал и по 2 почетни поощрения за всеки раздел (Международна Федерация 
 за Фотографско Изкуство - FIAP);
 Специална награда за най-добре представилия се автор;
 Всички участници в салона ще получат каталози.
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FIAP patronage № 2013/198

 Жури:
Петко Йончев AFIAP
- ПРЕДСЕДАТЕЛ
Росен Коларов,
Раса Милоевич -
MF FSS
EFIAP/b
EsFIAP.

 Резервно
 жури:
Явор Попов

Календар:
 - Краен срок за предаване на творбите - 25 август 2013 год.;
   (за пратки по пощата - важи датата на пощенско клеймо);
 - Журиране - 30 август 2013 год.;
 - Обявяване на резултатите - 12 септември 2013 год.;
 - Откриване на изложбата и връчване на наградите -
   26 септември 2013 год в гр. Павликени;
 - Изпращане на каталози: 25 ноември 2013 год.

Изложбата ще бъде експонирана и на други форуми. Изпратени фотографии,
за които не е платена такса за участие, няма да бъдат журирани.
Ораганизаторите запазват правото си да ползват приетите творби
с нетърговска цел за популяризиране на фотосалона.
    Адрес за изпращане на диска с творбите,
    формуляра и таксата за участие:


