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ПОК АНА  з а  УЧАС Т И Е
в конкурс за обща изложба

на членовете на НСФА

К А Л Е Н Д А Р :

Краен срок:     12 март 2017г. (НСФА рожден ден)
Журиране, уведомление за резултати
и обявяване на финалната селекция
за изложбата: до 19 март 2017г.

А дресИ зА получАвАне:

1. НСФА„Янка Кюркчиева“, София 1504, ул. Сан Стефано 14Б -
вторник и четвъртък между 11:00ч - 17:00ч. Когато сте на адреса,
моля позвънете на тел.: 0894585840, за да ви отворим.
2. Пощенска кутия 7; София 1504

И З И С К В А Н И Я :

	 Всеки автор може да представи до 5 черно-бели фотографии кореспондиращи с темата КОНТРАСТИ.
 Фотографиите да са създадени в новия век - от 2000г. до сега.
 Приемат се:
	 Файлове в 8-битов RGB цвят (не Grayscale), формат jpg, 72 dpi, с минимум 3000 px по дългата страна,
 без компресия (Image Options - Quality 12, Maximum; Format Options - Baseline Standart).
	 името на файла трябва да съдържа: име, фамилия, име на творбата, година на създаване (последните 2 цифри).
 Имената на файловете се изписват на латински, като между отделните компоненти се набира _ (долно тире),
 а не пауза. Пример: Alexander_Ivanov_brazdite_na_jivota_07.jpg 

	Предпочитан начин на приемане: в on-line формата за записване в сайта www.photoacademy.org

	Алтернативни начини:
 • записани на електронен носител* (CD; DVD) и изпратен на адреса на НСФА или на П.К. (изписани по-долу).
 • изпратени на e-mail: contests@photoacademy.org*
*Данните за участие по алтернативните начини трябва да бъдат попълнени и във формуляра за участие.
  Участия, подадени с електронен носител на адрес, няма да бъдат връщани.

И З Л О Ж Б А :

	 Целите на инициативата за този конкурс и изложбата от него са 2:
 1.  Да покажем една добра черно-бяла колекция от членовете на НСФА, като едно от събитията-изложби

в рамките на Месец на фотографията 2017.
 2. По линия на все по-богатите ни контакти с FIAP (и други федерации, нейни членове), имаме подкрепата на 

Федерация на фотографите в Чили, които поеха ангажимент за показване на тази наша изложба в Чили през
м. Юни в град Консепсион и/или град Валпарайсо. Това са двата най-големи града след столицата Сантяго де
Чиле и това е добра възможност да покажем българската фотография в тази далечна екзотична държава.
В момента нашите партньори уреждат галерията/ите. През 2016-та година НСФА показа „Естествената 
природа на Чили“ - обща изложба на членове на чилийската фото федерация. Един път в град Приморско
(с подкрепата на Фомус ООД) на Фотоваканция и втори път в град Пловдив (с подкрепата на Рефлекси 
ООД). Сега е ред на нашите колеги от Чили да върнат жеста - затова колеги, подберете най-доброто 
правено от вас през новия век и нека представим достойно родната ни фото общност.

Фотографска Академия кани всички свои членове да участват във вътрешен конкурс за подбор на селекция от
авторски фотографии, които ще бъдат включени в обща изложба на членовете на НСФА.
Темата е като основната тема на Месец на фотографията 2017, а именно:

К О Н Т Р А С Т И

МеСец НА ФОТОгРАФИЯТА 2017

 БЪЛГАРИЯ  ЮНИ  ЧИЛИ 


