
Az V-ik. EurofotoArt NEmzEtközi fotószAloN szAbályzAtA
1.- A Nemzetközi Fotószalonon a világ bármely részéről egyaránt részt vehetnek amatőr és hivatásos fotóművészek saját, amennyiben 

betartják a fotószalon szabályzatát, és kifizetik a részvételi díjat.
2.- A Nemzetközi Szalon témája: Európában készült fotók !
3.- Minden alkotó négy alkotással vehet részt a Nemzetközi Szalon minden kategóriájában
4.- A Nemzetközi szalon kategórái: 

A.- Monokróm fotográfiák (MP)
B.- Színes fotográfiák (CP)

5.- Kedvezményes részvételi díj magyaroszági alkotók részére 4.500 ft. mindkét kategória esetén. Az 5 kollekción felüli küldemények 20% 
engedményben részesülnek. A részvételi díjat a CD-vel együtt lehet küldeni. Az elküldött összegekért kérésre számlát állítanak ki.

6.- Az alkotásokat digitális változatban nyomtatásra alkalmas 2000 x 3000 képpont méretben kell elküldeni e-mailen az eurofotoart.ro@
gmail.com, CD, vagy DVD-n, JPG formátumban. A file mérete nem haladhatja meg az 1 Mb. Minden könyvtárban rögzített képnek egy kódszá-
mot kell tartalmaznia, ami megegyezik az Nevezési lapon feltüntetett számmal. A beiktatás kódrendszere a következőképpen kell kinézzen:

- Az első betű a szekció megnevezését jelöli (A vagy B kategória), melyet a szerző által kiválasztott bármilyen négy, betű kell 
kövessen,

- A következő szám az alkotás, a Nevezési lapon feltüntetett sorszámát tartalmazza,
A csoportok közötti kódolást mínusz jellel kell összekötni: pl. A-BRRA-1 Monokróm szekció, BRRA, 1-es alkotás (ebben a kategóriában)
7.- Minden alkotásnak fel kell tüntetni az angol nyelvű címét
Az alkotásokkal együtt el kell küldeni, ugyanazon a CD-n (hibátlanul feltüntetve) a nevezési lapot kinyomtatva, a szerző aláírásával (amely 

igazolja az alkotások eredetiségét). A szervezők nem vállalnak felelősséget a résztvevők a Román Törvénykönyv 1966/ 8-as paragrafusa, a 
szerzői jogra vonatkozó Törvény betartására.

8.- A nevezési lap helytelen, vagy részleges kitöltése, illetve a részvételi díj hiánya, a szerző a versenyből való kizárását vonja maga 
után.

9.- Az alkotások értékelése pontozással történik, melyet zsűri tagjai adnak, anélkül, hogy ismernék a szerzők nevét és az alkotások 
címét.

Minden évben május 9-én ünneplik az egész Európai kontinensen Európa Napját, Robert Schuman francia külü-
gyminiszter 1950 május 9-i történelmi nyilatkozatának emlékére, melyben javaslatot tett egy közös Franciaország és 
Németország közötti gazdasági tervre, a két állam között létező több évszázados rivalizálás kiiktatása érdekében. A 
döntés, Európa Napjának minden évben május 9-én való megünnepléséről 1985-ben a Milánói Európa Tanácsi ülésen 
született meg. Ennek tükrében a Nagyváradi Euro Foto Art Egyesület - partnerségben  az Európai Bizotság Romániai 
Képviseletével és az Európai Parlament  Romániai Információs Irodájával, az Európai Fotogáfiai Fesztivál keretén belül a 
Nemzetközi Fotóművészek Szövetségének (FIAP) (védnökségi szám: 095/2013), a Romániai Fotóművészek Szövetségé-
nek (AAFR) (védnökségi szám: 004/2013) védnöksége alatt megrendezi az ötödik Eurofotoart Nemzetközi Fotószalont.

EUROFOTOART
EUROFOTOARTEUROFOTOART
ORADEA

ORADEA
2013

2013



10.- A díjazott és az elfogadott alkotások használati joga, az Euro Foto Art Egyesület és a Európai Bizotság Romániai Képviseletével és 
az Európai Parlament  Romániai Információs Iroda tulajdonában maradnak, ha ezzel a szerzők is egyet értenek. Az alkotások szerzői joga 
továbra is az alkotó fotográfusok tulajdonában maradnak. Az Euro Foto Art Egyesület az alkotásokat csak a nemzetközi Szalon népszerűsítése 
céljából használhatja fel. Azok a szerzők akik nem értenek egyet a szervezők javaslatával, ezt fel kell tüntetniük a nevezési lapon. A szervezők 
az alkotásokat csak a szalon katalógusában való reprodukálásra, illetve ennek a médiában vagy más reklám formában való népszerűsítésére 
fogják felhasználni.

11.- A zsűri döntése végleges és visszavonhatatlan.
12.- Azok a résztvevők, akik helyesen és teljesen kitöltik a nevezési lapot, illetve kifizetik a részvételi díjat, ingyenesen megkapják a nem-

zetközi szalon kinyomtatott (vagy digitális) katalógusát.
13.- A CD vagy DVD-t a következő címre kell elküldeni:

AsoCiAtiA Euro foto Art
P.o.box 220,

410.610 Oradea 1, Judeţul Bihor
romANiA

14.- Az alkotásaik elküldése a megadott időre, a részvételi díjjal és a jelentkezési lappal, a szabályzat feltételeinek elfogadását jelenti.
15. A Nemzetközi szalon díjai:
  - FIAP aranyérem (mindkét kategóriában)
  - FIAP ezüst érem(mindkét kategóriában),
  - FIAP bronz érem (mindkét kategóriában)
  - két FIAP kék szalag (mindkét kategóriában)
  - AAFR aranyérem (mindkét kategóriában),
  - AAFR ezüst érem(mindkét kategóriában),
  - AAFR bronz érem (mindkét kategóriában)
  - Két AAFR kék szalag (mindkét kategóriában)
  
16. A nemzetközi zsűri tagjai:

- Marcello Materassi E.FIAP/p ESFIAP (Olaszórszág) a zsűri elnöke
- Radu Sigheti A.FIAP  (Románia),
- Georg S.Holzman E.FIAP, Hon E.FIAP (Németország),
- Tóth István A.FIAP (Románia)
- Balási Csaba EFIAP/g (Románia
Tartalék: Vasile Paladean (Ukraina)

17. A Nemzetközi Szalon naptára:
  - Az alkotások utolsó beküldési határideje : 2013 március 31.
  - Zsűrizés ………………………………….. : 2013 április 05 - 06.
  - Eredményhirdetés……………………….. : 2013 április 10.
  - Megnyitó…………………………………...: 2013 június  15.
  - Katalógusok feladása: 2011 május 30
Kapcsolat:
  - Tóth  István AFIAP:   office@eurofotoart.ro , eurofotoart.ro@gmail.com 
                                      www.eurofotoart.com 


