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К А Л Е Н Д А Р :

Краен срок: 30 април 2017 г.

Журиране: май 2017 г.

Откриване на изложбата и награждаване:

месец юни 2017 г. през Месец на Фотографията 2017 г.

Връщане на неприетите творби: 01.08 - 30.09 2017 г.

А дрес зА получАвАне:  

1. „Национално Сдружение ФОТОГРАФСКА АКАДЕМИЯ

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

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА над 18 години

 Тема:  свободна

 Раздели: 1. артистична фотография

   2. Репортажна фотография

И З И С К В А Н И Я :

всеки автор може да представи до 4 фотографии в раздел, създадени през 2016/2017 година.

      Приемат се:

 фотокопия (или принтове), непаспартирани с максимални размери 40 см по дългата страна.

 файлове в 8-битов RGB цвят, формат jpg, мин. 3000 px по дългата страна и с минимум 10 компресия.

Творбите се приемат по следните начини: 

 За фотокопия: на гърба на всяка фотография авторите отбелязват: трите си имена, наименование на твор-

бата, година на нейното създаване, адрес за кореспонденция и телефони за контакт. добре опаковани, фотографи-

ите се предават на адреса в офиса на нсФа или на пощенска кутия (изписани по-долу), като препоръчана пратка без 

обявена стойност. 

 За файлове:

• записани на електронен носител (CD; DVD), изпратен на адреса на нсФа или на пощенска кутия (изписани по-долу).

• качени в on-line формата за записване в сайта www.photoacademy.org

   или изпратени по e-mail на адрес contests@photoacademy.org

• името на файла трябва да съдържа: име, презиме, фамилия, име на творбата и 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: Ivan_Georgiev_Ivanov_Svetlina_v_tamnoto_16.jpg данните за участие трябва да бъдат попълнени и във 

формуляра за участие. Файлове, изпратени на електронен носител, няма да бъдат връщани.

Н А Г РА Д И
Присъждат се 1 златен, 1 сребърен и 1 бронзов медал и 1 награда безплатна Фотоваканция 2017 във всеки раздел.

Колекция от най-добрите фотографии ще бъдат представени в изложба „Фото Академика 2017“ в рамките на „Ме-

сец на Фотографията 2017“ през месец юни. Одобрените кадри след журирането остават във фонда на Сдружение-

то. Авторите предоставят правото за публикуване на фотографиите само с цел рекламиране на фотоконкурса в 

каталог, дипляна, покана, плакат и други рекламни материали.
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