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Международна Федерация за Фотографско Изкуство

FIAP отличителни награди – практическа информация
Важно: Този документ отменя документ 013/2015 E.

Винаги използвайте 3-цифрен код (ONU код>виж информация 032/2016) за вашата страна в заявленията.

Отличия AFIAP, EFIAP, EFIAP нива, CAFIAP и CEFIAP 

─ Изпратете попълнения документ (страници A, B, и C) по електронна поща на служба “Отличия” на FIAP,
 а също и вашите творби (като цифрови файлове) чрез “Wetransfer” на fiapdistinctions@gmail.com
─  Изпратете страница A на хартия (подписана от отговорника на федерацията / секретаря за връзка с FIAP), 
 а също и страница B на хартия (подписанa от автора) по пощата до служба “Отличия” на FIAP.

	Отговорник за пощенската кутия (за страници А и В) €
 Ms. Chris Discart
 Hagenbroeksesteenweg 174
 B-2500 Lier
 BELGIUM

─  Сумата от € 50 за всeки кандидат трябва да се плати в счетоводството на FIAP ковчежника.
	Чрез плащане в сметката на FIAP: вижте по-долу в карето
 В случай, че плащате с чек, трябва да се включи и допълнителната сума от 15 евро за покриване на банковите 
 разходи. Вижте също информация 040/2016

Отличие МFIAP

─ Досието на заявлението трябва да бъде изпратено до служба “Отличия” на FIAP 
 на електронна поща fiapdistinctions@gmail.com
─ Изпратете вашите творби (произведения) като цифрови файлове до отговорника за досиетата MFIAP с  
 подписаните страници “А” и “В” и встъпителен текст. Краен срок: края на януари всяка година.
 
	Отговорник за MFIAP досиета
 Ms. Chris Discart
 Hagenbroeksesteenweg 174
 B-2500 Lier
 BELGIUM
 
─ Платете на ковчежника на FIAP сумата от 100 евро на кандидат.
	Плащане по банкова сметка на FIAP:

 В случай, че плащате с чек, трябва да се включи и допълнителната сума от 15 евро за покриване на банковите 
 разходи. Вижте също информация 040/2016

Отличия ESFIAP и HonEFIAP 

─ Досието на заявлението трябва да бъде изпратено до служба “Отличия” на FIAP на електронна поща 
 fiapdistinctions@gmail.com
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