
A Nagyvárad-i Fotográfusok “Tavirózsa” Klubja, partnerségben a nagyváradi “Euro Foto Art” Egyesülettel (a 
Nemzetközi Fotóművészek Szövetségének egyéni tagjai), valamint a Kulturális Minisztérium, a Bihar Megyei 
Tanács, és Nagyvárad Polgármesteri Hivatal védnöksége alatt, megrendezi a tizenegyedik PREMFOTO 2013 
Világ Fotószalont.

01. A Világ Fotószalon-t a jelen szabályzat alapján szervezik meg, melyen a földrész bármely részéről  
részt vehetnek amatőr és hivatásos fotóművészek saját alkotásaikkal, amennyiben betartják annak előírásait, 
és kifizetik a résztvételi díjat. A pályázatra elsőként bemutatott  alkotásokat fogadnak el, melyek nem voltak 
lezsűrizve, illetve kiállitva, és a benyújtás előtt egyetlen  nemzetközi szalonon sem vettek részt. (ezt a tényt 
minden résztvevő az aláírásával igazolja.)

02. A Nemzetközi Szalon szekciói:
 A - kisérleti fotó,
 B - utcai fotó,
 C - portré,
 D - esszé.
03. Minden alkotó négy alkotással vehet részt a nemzetközi szalon minden szekciójában.
04. Kedvezményes résztvételi díj magyaroszági alkotók részére,- hasonlóan a romániai fotóművészekel 

minden kategóriában való résztvételi díjával (összesen 16 kép) = 3.500 Ft.
Csoportos részvétel esetén (5-nél több szerző) 20% engedményben részesülnek. A résztvételi díjat PayPalon 

(cfno.ro@gmail.com), vagy a CD-vel együtt lehet  elküldeni. PayPalon való átutalás esetén, ennek költsége 
a feladót terheli !

05. Az alkotásokat digitális változatban e-mailen: salonpremfoto@gmail.com, illetve CD-n, vagy DVD-n lehet 
elküldeni, JPG formátumban nyomtatásra alkalmas 2000 x 3000 képpont méretben. 

06. Minden könyvtárban rögzített képnek egy kódszámot kell tartalmaznia, ami megegyezik a Nevezési 
lapon (Entry form) feltüntetett számmal. A nevezési lapot kézzel is ki lehet tölteni (olvasható betűkkel)

A beiktatás kódrendszere a következő:
- Az első betű a szekció megnevezését jelöli (A, B, C vagy D szekció), melyet a szerző által kiválasztott 

bármilyen négy betű követ.
- A következő szám az alkotás Nevezési lapon feltüntetett sorszámát tartalmazza. A csoportok közötti kódolást 

minusz jellel kell összekötni: pl. A- BRRA-1 Experiment szekció, BRRA, 1-es alkotás (ebben a szekcióban).
07. Minden alkotásnak fel kell tüntetni az angol nyelvű címét is. A fotókkal együtt el kell küldeni, ugyanazon 

a CD-n, vagy e-mailen (hibátlanul kitöltve) a kinyomtatott Nevezési lapot, a szerző aláírásával (amely igazolja 
a pályamunkák eredetiségét, illetve azt, hogy ezek  nem zsűrizett alkotások). A szervezők nem vállalnak 
felelősséget a résztvevök a Román Törvénykönyv szerzői jogra vonatkozó 1996/ 8-as paragrafusának be nem 
tartásával kapcsolatban.

08. A Nevezési lap helytelen, vagy részleges kitöltése, illetve a résztvételi díj hiánya, a szerző  pályázatból 
való kizárását vonja maga után.

09. Az alkotások on-line értékelése pontozással történik, melyet a zsűri tagjai adnak, anélkül, hogy ismernék 
a szerzők nevét.

10. A díjazott kinyomtatott alkotások a szervezők, a Nagyvárad-i Fotográfusok “Tavirózsa” Klubja  és az 
“Euro Foto Art” Egyesület tulajdonában maradnak, ha ezzel a szerzők is egyet értenek. Az alkotások szerzői 
joga minden esetben a fotográfusok tulajdonában marad. A Nagyváradi Fotográfusok “Tavirózsa” Klubja és 
Euro Foto Art Egyesület az alkotásokat a nemzetközi Szalon népszerüsitése céljából használhatja fel. Azok a 
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szerzök akik nem értenek egyet a szervezők ezen javaslatával, ezt tüntessék fel a Nevezési lapon.  
11. A szervezők az alkotásokat csak a Szalon katalógusában, illetve más nyomtatványokban (pl.naptár stb.) 

való bemutatásra, valamint a médiában történő szerepeltetésre  fogják felhasználni.
12. A zsűri döntése végleges, és visszavonhatatlan.
13. Azok a résztvevők akik helyesen és maradéktalanul kitöltik a Nevezési lapot, illetve kifizetik a résztvételi 

díjat, ingyenesen magkapják a nemzetközi szalon CD katalógusát.
14. A CD-t vagy DVD-t a következő postai címre kell elküldeni:

CLUBUL FOTOGRAFIC “NUFĂRUL”
P.O.Box 269,
410.610 Oradea 1, Judeţul Bihor
ROMÁNIA
     - Gyorsfutári cím:
ASOCIATIA EURO FOTO ART
Piata Unirii nr.  2 - 4,
Oradea - ROMÁNIA
Tel. 00/40/741/212111 - 00/40/770/103500

15. Az alkotások megadott időre való elküldése a résztvételi díjjal, és a Nevezési lap-pal, a szabályzat 
feltételeinek elfogadását jelenti.

16. A Nemzetközi szalon díjai:
- két  “PREMFOTO” trófea (minden szekcióban)
- hat “PREMFOTO” plakett (minden szekcióban),

17. A nemzetközi zsűri tagjai:
- Marcello Materassi E.FIAP/g, Hon E.FIAP (Olaszország), a zsűri elnöke
- Georg S. Holzamnn EFIAP, HonEFIAP (Németország),
- Cătălin Anastase  (Magyarország).
- Albert Kriegler ES.FIAP (Ausztrália)
- Paul Bock (Amerikai Egyesült Államok) 
- Tartalék: Lennert Géza (Szerbia)

18. A szalon igazgatója:
 - Tóth István AFIAP (Románia)

19. A Nemzetközi Szalon naptára:
- Az alkotások végső beküldési határideje:  ......... 2013 november 17.
- Zsűrizés:  ........................................................... 2013 november 20.
- Eredményhirdetés:............................................. 2013 december 11.
- Megnyitó: ........................................................... 2013 december 20. “Euro Foto Art” Galéria
- Katalógusok feladása:  ...................................... 2014 január 30.

20. A szervezők nem vállalnak felelősséget a postai küldemények eltűnése, részleges vagy teljes 
megrongálódása, illetve ezek megkésett kézbesítése miatt.

21. A Világkiállítást bemutatják Európa számos Galériájában is.
22. Az eredményhirdetés e-mailen, a www.cfno.com és a www.eurofotoart.com honlapokon történik.


