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Minden évben május 9-én ünneplik az egész kontinensen Európa Napját, Robert Schuman francia külügyminiszter
1950 május 9-i történelmi nyilatkozatának emlékére, melyben javaslatot tett egy Franciaország és Németország közötti
közös gazdasági tervre, a két állam között létező több évszázados rivalizálás megszüntetése érdekében. A döntés Európa
Napjának minden évben május 9-én való megünnepléséről 1985-ben a Milánói Európa Tanács-i ülésen született meg. Ennek tükrében a Nagyváradi Euro Foto Art Egyesület - partnerségben a Román Kulturális Intézettel, az Európai Bizottság
Romániai Képviseletével, és az Európai Parlament Romániai Információs Irodájának segitségével megrendezi Európa
egyetlen ilyen profilú (tipusú) szalonját, a VI. Eurofotoart Nemzetközi Fotószalon-t.

A VI. Eurofotoart Nemzetközi Fotószalon szabályzata
1.- A Nemzetközi Fotószalonon a világ bármely részéről részt vehetnek amatőr és hivatásos fotóművészek saját,
Európában készült képeikkel, amennyiben elfogadják és betartják a fotószalon szabályzatát, és kifizetik a részvételi
díjat.
2.- Minden alkotó hat képpel vehet részt a Nemzetközi Szalon minden kategóriájában
3.- A Nemzetközi Szalon kategóriái:
A - Kötetlen
B - Európai tájképek

C - Európai néphagyomány
D - Európai gyermekek

4.- Kedvezményes részvételi díj magyarországi alkotók részére:
- 2.500 Ft. egy kategóriában, ill. 5.000 Ft. az összes kategória esetén. A csoportos részvétel - minimum 3
szerző esetén- 20% engedményben részesül. A részvételi díj az “Euro Foto Art” Egyesület magyarországi
tagjai számára egységesen 3.300 Ft., míg a Egyesület magyarországi partnerszervezeteinek tagjai
részére egységesen 4.000 Ft. A részvételi díjat a CD-vel együtt lehet küldeni, vagy Paypalon az
eurofotoart.ro@gmail.com címre (a kezelési díj a feladót terheli !)
5.- Az alkotásokat digitális változatban nyomtatásra alkalmas 2000 x 3000 képpont méretben, JPG formátumban
kell elküldeni- e-mailben az eurofotoart@gmail.com címre, vagy CD-n, esetleg DVD-n a 13. pontban feltüntetett
címek egyikére. A file mérete nem haladhatja meg az 1 Mb.-ot. Minden könyvtárban rögzített képnek egy kódszámot
kell tartalmaznia, ami megegyezik a Nevezési lapon (Entry Form) feltüntetett számmal. Az alkalmazandó kódrendszer
a következő:
- Az első betű a szekció megnevezését jelöli (A, B , C vagy D kategória), melyet a szerző által kiválasztott
tetszőleges négy betű követ.
- A következő szám az alkotásnak a Nevezési lapon feltüntetett sorszámát tartalmazza, A csoportok közötti kódolást
mínusz jellel kell összekötni: pl. A-BRRA-1 Kötetlen kategória, BRRA, 1-es alkotás (ebben a kategóriában)
6.- Minden alkotásnak fel kell tüntetni az angol nyelvű címét! A képekkel együtt el kell küldeni ugyanazon a CD-n
(hibátlanul kitöltve) a Nevezési lapot - a szerző aláírásával, amely igazolja az alkotások eredetiségét, illetve azt, hogy
a pályaművek Európában készültek. A szervezők nem vállalnak felelősséget a Szalon résztvevőinek maga- tartásával
kapcsolatban a Román Törvénykönyv szerzői jogra vonatkozó1966/ 8-as paragrafusának betartását illetően.
7.- A nevezési lap helytelen, vagy részleges kitöltése, illetve a részvételi díj hiánya, a szerzőnek a pályázatból való
kizárását vonja maga után.
8.- Az alkotások értékelése pontozással történik, melyet a zsűri tagjai adnak, anélkül, hogy ismernék a szerzők
nevét. A zsűri döntése végleges, és visszavonhatatlan.
9.- A díjazott és az elfogadott alkotások használati joga az Euro Foto Art Egyesület tulajdonában marad, ha ezzel a
szerzők is egyetértenek. A képek szerzői joga továbbra is az alkotók tulajdonát képezi. Az Euro Foto Art Egyesület a
fotográfiákat csak a Nemzetközi Szalon népszerűsítésének céljára használhatja fel. Azok a szerzők akik nem értenek
egyet a szervezők javaslatával, ezt tüntessék fel 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.

10.- Kiállítás, és a díjak átadása:
- A Nemzetközi Szalon megnyitójára és a díjak ünnepélyes átadására az Európa Napi ünnepségek keretén belül
kerül sor 2014 május 9-én, 12 órakor:
- A Román Kulturális Intézetben Bukarest - Alexandru sétány 38 szám,
- “Euro Foto Art” Galériában - Nagyvárad, December 1 tér 12 szám.
- A Szalon-t párhuzamosan más galériákban is megnyitják ,az Európai Fotográfiai Fesztiválok keretén belül.
11.- Azok a résztvevők, akik helyesen és maradéktalanul kitöltik a nevezési lapot, illetve kifizetik a részvételi díjat,
térítés nélkül megkapják a nemzetközi szalon kinyomtatott, (vagy digitális) katalógusát.
12.- A CD-t, vagy DVD-t a következő címek egyikére kell elküldeni:
Postán:
Asociația Euro Foto Art
P.O. Box 220,
410 610 Oradea-1, Bihor - Románia

Futár kézbesítés:
Asociația Euro Foto Art
Piața 1 Decembrie nr. 12
Oradea - Románia (phone 0741/212111)

Az “EURO FOTO ART” Egyesület Magyarország-i képviselőjének cimére:
Mészáros Ödön 1144 Budapest Ond vezér útja 5-7. II/25.
13.- Az alkotások megadott időre történő elküldése, a részvételi díjjal és a jelentkezési lappal, a szabályzat feltételeinek
elfogadását jelenti.
14. A Nemzetközi szalon díjai:
- “Szathmári Pap Károly” aranyérem (minden kategóriában)
- “Szathmári Pap Károly” ezüstérem (minden kategóriában),
- “Szathmári Pap Károly” bronzérem (minden kategóriában),
- 3 db. “Szathmári Pap Károly” plakett (minden kategóriában)
- “Eurofotoart” Kristály Trófea (a legtöbb bejutás és dij szerzőjének)
15. A nemzetközi zsűri tagjai:
- Marcello Materassi E.FIAP / p ESFIAP (Olaszország) a zsűri elnöke
- Ioannis Lykouris E.FIAP, Hon EFIAP (Görögország)
- Georg S.Holzmann E.FIAP, Hon E.FIAP (Németország)
- Branislav Brkic MFIAP, EFIAP/s, EsFIAP (Szerbia)
- Anatol Poiată AFIAP (Moldáv Köztársaság)
Tartalék: Tóth IstvánAFIAP (Románia).
16. A Nemzetközi Szalon naptára:
- Az alkotások végső beküldési határideje:......... 2014 április 10.
- Zsűrizés:........................................................... 2014 április 15 - 17.
- Eredményhirdetés:............................................ 2014 április 20.
- Megnyitó:.......................................................... 2014 május 09.
- Katalógusok feladása:....................................... 2014 június 15
Kapcsolat:
- Tóth István AFIAP fotóművész: eurofotoart.ro@gmail.com: office@eurofotoart.ro - ww.eurofotoart.com
- Mészáros Ödön: odon@gmail.hu, telefon: 06 1 220 3786; 06 20 581 5329

Szathmári Pap Károly érmek:

Szathmári Pap Károly:
A világ első haditudósitó fotográfusaként tartják számon.
Lefényképezte, pontosabban a harctér mindkét oldaláról
megörökítette a Krím-i háborút (1853-56). Kolozsváron
született 1812 január 11-én. Tanulmányait a helyi
Református Kollégiumban kezdte, majd Bécsben és
Olaszországban tanult. Keleti útjai során bejárta Kínát
és Szibériáig is eljutott. Miután letelepedett Bukarestben,
ahol beindította a főváros első fotómühelyét, felvette a
Carol Pop de Szathmári nevet. Fotográfiai munkájának
elismeréseként kitüntetést kapott Anglia királyától,
Ausztria császárától, Franciaország császárától III.
Napóleontól, és Spanyolország királyától is.

A megszámozott érmék bejegyzett márkák a Románia Állami Találmányok és Védjegyek Hivatalánál.

