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ТЕМА: свободна

РАЗДЕЛИ:
 Артистична фотография
 Репортажна фотография 

ИЗИСКВАНИЯ:
	 Всеки автор може да представи до 4 фотографии за раздел, създадени през периода:
 01.06.2015-22.04.2016  година.
 

Приемат	се:	фотокопия, непаспартирани с размер от 20/30 см до 30/40 см. Файлове в 8-битов цвят, фор-
мат jpeg (мин. 3000px по дългата страна и с минимум jpeg 10 компресия).
Творбите се приемат по следните начини:

За		фотокопия:	на гърба на всяка фотография авторите отбелязват: името и фамилията, рождената си 
дата (ДД_ММ_ГГГГ), наименование на работата, раздел в който участва, учебно заведение, адрес за корес-
понденция и телефони за контакт. Добре опаковани, фотографиите се предават в офиса на Сдружениетo, 
или по пощата като препоръчана пратка без обявена стойност на адрес: гр. София, ул. „Сан Стефано“ 14Б, 
П.К. 1504, НСФА „Янка Кюркчиева“, за конкурса „Фото Академика“ 2016.

За	файлове: (записани на електронен носител, изпратен на адреса на Сдружението; качени в on-line 
формата за записване или изпратени по e-mail на адрес: office@photoacademy.org.
Името на файла трябва да съдържа: име, фамилия, рождена дата (ДД_ММ_ГГГГ), име на творбата (не по 
дълго от 15 знака), раздел (A - за артистична фотография и R - за репортажна фотография). Имената на 
файловете се изписват на латински, като между отделните компоненти се набира (долно тире), а не 
паузи. 
Пример: Ivan_Ivanov_01_09_1998_Svetlina_A.jpeg

Данните за участие трябва да бъдат попълнени съответно и във формуляра за участие. Файлове, изпрате-
ни на електронен носител, няма да бъдат връщани.

НАГРАДИ:
С финансовата подкрепа на Министерство на Културата,
ще бъдат дадени 6 награди - едногодишни стипендии за
учащи от учебни заведения, в които се изучава фотография.

Подбрани творби ще участват в изложбата Фото Академика 2016. Приетите фотографии остават на 
разположение на Сдружението при запазване на авторските права, като могат да бъдат използвани за 
популяризиране на конкурса. Не приетите фотографии се връщат на авторите в офиса на сдружението.

Национално	Сдружение	ФОТОГРАФСКА	АКАДЕМИЯ	Янка	Кюркчиева
София 1000, ул. Сан Стефано 14Б;  тел.: 0888 941 669
o f f i c e @ p h o t o a c a d e m y . o rg   w w w. p h o t o a c a d e m y. o r g

XVIII Национален
конкурс за учащи

от учебни заведения,
в които се изучава фотография

КАЛЕНДАР:

	 Краен	срок	за	предаване	на	творбите:
	 	 22 април 2016 г.

	 Журиране:
	 	 27 април 2016 г.

	 Откриване	на	изложбата	и	награждаване:
  2 юни, 2016 г.
  София, НДК 18:30ч.
  в рамките на
  „Месец на фотографията“ 2016

ЖУРИ:

Председател 
 Николай Василев EFIAP,
Членове:
 Иван Масларов - Джъмбо,
 Ангел Коцев

За повече информация:

РЕГЛАМЕНТ	ЗА	УЧАСТИЕ
Възраст - до 18 години (родени след 31.05.1998г.)
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