
   Asociaþia Interna?ionalã “Euro Foto Art” din Oradea, organizeazã cu sprijinul Reprezentanþei Comisiei Europene în 
România þi  Biroul de Informare al Parlamentul European în România ediþia a VII-a, a Salonului Internaþional de Artã 
Fotograficã, sub denumirea EUROFOTOART - 2015. Singurul salonul internaþional cu acest profil din Europa, este 
organizat, sub patronajul Ministerului Culturii þi este dedicat sãrbãtoririi Zilei Europei. Salonul se va derula în cadrul
ediþiei a patra a Festivalului Fotografiei Europene - România 2015, organizat de Asociaþia “Euro Foto Art” cu sprijinul 
Reprezentanþei Comisiei Europene în România þi Biroul de Informare al Parlamentul European în România, sub patronajul 
Ministerului Culturii. 
   Salonul va fi organizat diferit de Saloanele clasice derulate sub diferite patronaje. Ca o alternativã la cele organizate 
pânã în prezent, în cadrul salonului internaþional juriul va promova imagini cu mesaje artistice deosebite, iar premiile 
vor fi acordate acelora care îndeplinesc cu adevãrat criteriile artei fotografice. Organizatorii recomadã participanþilor 
sã aibã în vedere cu ocazia selecþiei lucrãrilor de concurs urmãtoarele:
         - originalitatea creaþiilor,
         - mesajul artistic,
         - imaginile sã trateze un subiect bine definit,
         - relaþia elementelor fotografiate,
         - elementele fotografiate sã simbolizeze sau transmitã un mesaj,
         - efectul þocant,
         - imaginea sã „dialogheze” cu privitorul...

   La salon pot participa artiþti fotografi amatori þi profesioniþti din toate pãrþile  lumii, cu fotografii realizate în Europa , 
care respectã condiþiile prezentului Regulament þi achitã taxa de participare inainte jurizare !

   Fiecare autor va putea participa la salon cu câte 6 imagini, la fiecare secþiune.
   Secþiunile salonului:

         A.- Tematicã liberã,
         B.- Cãlãtorie,
         C.- Portrete
         D.- Peisaje

   Taxa de participare:
        -   8 euro/ secþiune (pentru participanþi din þãrile europene)  sau 9 $ (pentru participanþi din alte continente).  
        - 25 euro/ toate secþiunele (pentru participanþi din þãrile europene)  sau 28 $  (pentru participanþi din alte continente).
        - Pentru participanþii din strãinãtate de peste 3 autori se aplicã o  reducere de 20% !
        -   5 $ (pentru participanþi din R.Moldova þi Ucraina)  sau 8 $ (pentru participanþi din R.P.Chinezã, Vietnam, India þi 
Bangladesh)  indiferent de numãrul de fotografii înscrise.
        -  75 lei artiþtii fotografi din România, 60 lei membrii Organizaþiilor partenere, respectiv 50 lei membrii Asociaþiei 
„Euro Foto Art”, indiferent de numãrul de fotografii înscrise. Pensionarii au reducere de 50% !
        - Taxele de participare se pot expedia împreunã cu CD-urile sau prin PayPal: pe  (comisionul 
de transfer trebuie sã suporte fiecare participant la expedierea sumei) !

   Lucrãrile pot fi trimise în format digital prin:
          -  e-mail pe adresa:  
          -  transfer prin e-mail ( ),
          -  prin poþtã cu CD.
    Mãrimea fiþierului trebuie sã depãþeascã 1Mb, cu latura mare minim 3000 de pixeli.
Fiecare fotografie/fiþier, va avea un cod, care corespunde în borderou, cu titlul lucrãrii. Codarea imaginilor se va face astfel:
        - primã literã a titlului va reprezenta secþiunea (A, B,C sau D),
        - va urma un grup de 4 litere (la alegerea autorului),
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- ultimul semn va fi o cifrã, care va reprezenta numãrul de ordine al imaginii înscrise din secþiune (conform borde-
roului). Grupele de codare vor fi despãrþite de simbolul - (minus). Ex. A-AMRB -1 = tematicã liberã, Alberto, imaginea 1 
la secþiunea A.

Regional member

Un salon pentru creatori pretenþioþi care promoveazã fotografia artisticã de calitate !



   Toate lucrãrile vor avea titlurile, înscrise în borderou, obligatoriu în limba românã þi englezã !
Borderoul va fi trimis completat corect þi complet, în format electronic,- prin e-mail (eurofotoart@gmail.com) sau pe CD,- 
semnat de autor, împreunã cu lucrãrile de concurs. Semnãtura autorilor va certifica, în acest fel, cã lucrãrile le aparþin, precum 
þi faptul cã ele au fost realizate în Europa. Organizatorii salonului nu rãspund pentru eventualele încãlcãri ale Legii privind 
drepturile de autori din România, de cãtre participanþi.

   Necompletarea corectã sau incompletã a borderoului, aduce dupã sine, excluderea participantului respectiv din salon, fãrã 
restituirea taxei de participare (urmând ca autorul sã primeascã totuþi catalogul). Excluderea de la jurizare, se va aplica þi în 
cazul netrimiterii la timp a taxei de participare (urmând ca autorul sã primeascã catalogul dupã achitarea taxei).

   Jurizarea se va face prin internet, membrii juriului acordând, în baza recomandãrilor fãcute participanþilor pentru selecþie. 
Fiecare lucrare înscrisã în salon va primi calificative de la 1 la 10, fãrã ca membrii juriului sã cunoascã numele þi prenumele 
autorilor.

   Lucrãrile acceptate þi premiate: vor intra în patrimoniul Asociaþiei Euro Foto Art Oradea, cu dreptul de folosinþã, în interesul
salonului. Organizatorii vor folosi lucrãrile primite pentru publicarea acestora în catalogul salonului þi în scopul popularizãrii 
acestui salon internaþional în mass-media sau sub alte forme de reclamã. Autorii lucrãrilor îþi vor menþine drepturile de autor 
asupra imaginilor acceptate þi premiate.

   Expoziþia þi înmânarea premiilor:
        - Vernisajul Salonului Internaþional, precum þi înmânarea premiilor, va avea loc de Ziua Europei, la data de 09 mai 2015, 
ora 12:00 la Galeria “Euro Foto Art” din Oradea, Piaþa 1 Decembrie nr. 12.
        - Salonul Internaþional, va fi prezentat, în paralel, în mai multe oraþe ale þãri.

   Deciziile jurizãrii sunt incontestabile !
   Artiþtii fotografi care vor achita taxa corespunzãtoare, vor întocmi corect þi complet borderoul, vor primi gratuit catalogul 

CD al Salonului Internaþional.
   Lucrãrile pot fi expediate prin pe CD sau DVD: 

        Prin poþtã sau cu curierat rapid pe adresa:
         Asociaþia Euro Foto Art
         Piaþa 1 Decembrie nr. 12
         Oradea - Romania (telefon 0741/212111)

   Participanþii care au trimis la timp lucrãrile þi taxa de participare, însoþite de borderoul de participare, se considerã cã au 
acceptat condiþiile Regulamentului de organizare a Salonului Internaþional þi condiþiile stipulate mai sus.

  Premiile Salonului Internaþional:
          - Medalia de aur “Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly” (la fiecare secþiune), 
          - Medalia de argint “Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly (la fiecare secþiune),
          - Medalia de bronz “Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly” (la fiecare secþiune),
          - Câte þase plachete “Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly” la fiecare secþiune.
          - Trofeul de cristal “Eurofotoart” va fi acordat artistului fotograf, care va avea cele mai multe lucrãri acceptate þi va obþine
 cele mai multe premii.

  Juriul Salonului internaþional:
          - Georg S.Holzmann E.FIAP, Hon E.FIAP (Germania),
          - Viorel Simionescu  EFIAP (Canada),
          - Horváth Imre  (Hungary),
          - Oltean Marcel AFIAP (România),
          - Both Gyula AFIAP (România),
        Rezerva: Þtefan Tóth AFIAP (România).

  Calendarul Salonului:
          - Ultimul termen de primire a lucrãrilor: ....................12.04.2015.
          - Jurizarea: .................................................................................15 - 19.04.2015.
          - Anunþarea rezultatelor:......................................................23.04.2015.
          - Vernisajul Salonului:............................................................09.05.2015.
          - Expedierea catalogului:......................................................15.06.2015.
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19   Informaþii suplimentare:
         -  eurofotoart.ro@gmail.com,  www.eurofotoart.com  
         -  telefon: 0040741/ 212111 , 0040773/ 797212

* Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly a realizat primul reportaj fotografic din lume în timpul Rãzboiul de Crimeea
(1853 - 1865). Szathmári Pap Károly s-a nãscut la data de 11 ianuarie 1812, la Cluj, Iar dupã stabilirea lui în Bucureþti (unde a 
deschis primul atelier de fotografie) a primit numele de artist: Carol Pop de Szathmári. Pentru activitatea sa fotograficã a primit 
distincþii din partea Reginei Angliei, a împãratului Austriei, de la Napoleon al III-lea al Franþei þi de la regele Spaniei.
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