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НСФА патронаж
№ 2019/007

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

Тематичен кръг за първи раздел:

1. Раздел - Музика в обектива

черно бяла, монохромна
и цветна фотография

 Музикални изпълнения на класика, джаз, народна, популярна и др. музика
 Музикално-сценични изпълнения на опера, оперета, балет, народни и други танци
 Портрети на известни музикални изпълнители и дейци
 Натюрморт на музикална тематика

2. Раздел - Хора и улици (черно бяла, монохромна и цветна фотография)
3. Раздел - Отворен (черно бяла, монохромна и цветна фотография)
Изисквания:
Това е дигитален салон. Фотографиите (максимум 4 за
раздел) могат да бъдат приети по следните начини:
1. да бъдат качени в on-line формата за вписване 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 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 не се връща. Файловете да са 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 Музика в обектива,
2 за Хора и улици, и 3 за Отворен)
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

Такси за участие:

Всеки участник в салона ще получи печатен каталог.
Жури:
Председател: Александър Иванов, AFIAP
		
(България)
Членове: Борислав Милованович, EFIAP/g,
		
ESFIAP, EPSA, GPU CR3 и F1FSS, (Сърбия)
		
Светослав Драгиев, (България)
Резерва: Величка Тодорова, AFIAP (България)

3х

Награди:

15 лв. за 1 раздел, 20 лв. за 2 раздела и 25 лв. за 3 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 - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД: BIC – UNCRBGSF;
BG72 UNCR 7000 1521 6756 04 - за плащане в лева.
3. В плика със CD-то.
За плащане по банка, моля прилагайте копие от документа
за извършеното плащане. Участия без такса няма да бъдат
журирани.

Златен, Сребърен
и Бронзов медал и почетни
поощрения за всеки раздел от FIAP

Светло синя
значка
„Най-добре
представил се автор“

НСФА златен медал

Специална награда от

+ дипломи във всеки р-л

 Ваучер на стойност 200 лв.
за покупка на продукти Sigma
 Фотографска чанта Lowepro
 Фотографски аксесоар Joby

Община Пазарджик

Календар:
· 11 август 2019 г. - Краен срок за предаване на творбите
(за пратки по поща или куриер - пощенско клеймо на получаване в България - 01.08.19 г.);

· 17-18 август 2019 г. - Журиране
· 10 септември 2019 г. - Обявяване на резултатите
· 26 септември 2019 г. в гр. Пазарджик - Откриване на изложба и награждаване
· 30 ноември 2019 г. - Изпращане на печатни каталози

Важно от FIAP:
„Със самият акт на подаване на неговите/нейните изображения или файлове в салон под FIAP патронаж, участникът приема без изключение и без
възражение, че представените изображения могат да бъдат разследвани от ФИАП, за да се установи дали те се подчиняват на разпоредбите и
определенията на FIAP, дори ако участникът не е член на FIAP; че FIAP ще използва всички средства, с които разполага, за това разследване; че
всеки отказ да сътрудничи с FIAP или всеки отказ да се представят оригиналните файлове (така както са заснети от фотоапарата), или липса на
достатъчно доказателства, ще бъде санкциониран от FIAP и в случай на санкции за неспазване на регламентите на FIAP, името на участникът ще
бъде разпространено под всяка форма и до всички, за да се информират за неговите нарушенията на правилата. Препоръчително е да оставяте
EXIF данните в подадените файлове непокътнати, за да облекчите евентуалното разследване.“

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.
							

Оперативен член на
Международната Федерация
за Фотографско Изкуство

Адрес за изпращане на диск с творби, формуляр и такса за участие:
Национално Сдружение ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ „Янка Кюркчиева”
П о ще н с к а к у ти я 7 ; Со ф и я 1 5 0 4
office@photoacademy.org
w w w. p h o to a c a d e my. o rg

