Nr. patronaj 007/ 2013

Regulamentul Salonului National „Evreii din România”
Asociaţia Euro Foto Art din Oradea, în calitate de organizator principal, în parteneriat cu Federaţia
Comunităţii Evreieşti din România (FCER), sub patronajul Ministerului Culturii şi a Asociaţiei Artiştilor
Fotografi din România, în cadrul ciclului de expoziţii de artă fotografică: “Naţionalităţi din România”, va
organiza Salonul Naţional intitulat Evreii din România. Scopul organizării Salonului Naţional este prezentarea, prin arta fotografică, a vieţii de fiecare zi, culturii, tradiţiilor şi obiceiurilor tradiţionale ale evreilor
din România.
01.- Participare:
- La Salonul Naţional pot participa artişti fotografi amatori şi profesionişti din România şi din
străinătate, care respectă prezentul regulament, cu un număr nelimitat de imagini digitale.
02.- Tematica:
- liberă (prezentarea evreilor din România, a sinagogilor, cimitirelor şi a diferitelor lăcaşuri de cultură,
legate de viaţa evreilor din România),
03.- Secţiunile salonului:
- alb-negru (A) - color (B).
04.- Taxa de participare:
- 50 lei (la ambele secţiuni).
05.- Lucrările vor fi trimise în format digital, prin e-mail pe adresa: eurofotoart.ro@gmail.com, ca
ataşment sau prin transfer ori pe CD. Mărimea fişierului să depăşească 1Mb, cu latura mare minim 3000 de
pixeli.
Fiecare fotografie/fişier, va avea un cod, care corespunde în borderou, cu titlul lucrării. Codarea imaginilor se va face astfel: - primă literă a titlului va reprezenta secţiunea (A sau B),
- va urma un grup de 4 litere (la alegerea autorului),
- ultimul semn va fi o cifră, care va reprezenta numărul de ordine al imaginii înscrise din secţiune (conform borderoului). Grupele de codare vor fi despărţite de simbolul - (minus). Ex. A-AMRB -1 = Secţiunea
fotografii monoprint (MP), Ştefănescu, imaginea 1 la secţiunea MP.
06.- Toate lucrările vor avea titlurile, înscrise în borderou, în limba română şi ebraică (dacă e posibil).
Borderoul va fi trimis completat (de mână sau pe computer) corect şi complet (în forma tipărită) şi semnat
de autor, împreună cu CD-ul (în cazul în care se alege această variant de expediere a imginilor). Semnătura
autorilor va certifica, în acest fel, originalitatea lucrărilor, faptul că lucrările le aparţin, precum şi faptul
că ele au fost realizate despre evreii din România. Organizatorii salonului nu răspund pentru eventualele
încălcări ale Legii nr.8 din 1996 din România (privind drepturile de autor), de către participanţi.
07.- Necompletarea corectă sau incompletă a borderoului, aduce după sine, excluderea participantului
din salon.
08.- Jurizarea:
- Membrii juriului vor acorda, pentru fiecare lucrare înscrisă în salon, calificative de la 1 la 10, fără
ca aceştia să cunoască numele şi prenumele autorilor.
09.- Lucrările acceptate şi cele premiate:
- Dreptul de folosinţă a lucrărilor trimise pentru salon va fi cedat pe timp nelimitat în favoarea organizatorilor: Asociaţiei Euro Foto Art Oradea şi Federaţiei Comunităţii Evreieşti din România, cu menţionarea
numelui autorilor imaginilor.
- Imaginile vor fi folosite în interesul popularizării Salonului Naţional şi a autorilor, în diferite forme:
proiecţii digitale, editarea unor calendare de perete, ilustrarea unor cărţi sau editarea albumelor de artă etc.,
cu menţionarea denumirii salonului şi a numelui autorilor imaginilor.

- Autorii lucrărilor îşi vor menţine drepturile de autor asupra tuturor imaginilor înscrise la salonul naţional.
10.- Expoziţia şi înmânarea premiilor:
- Vernisajul Salonului Naţional, precum şi înmânarea premiilor, va avea loc în data de 18.12.2013,
ora 11:00, la Centrul Comunitar Evreiesc Bucureşti, str. Popa Soare nr. 18.
- Salonul Naţional, va deveni itinerant, urmând să fie prezentat, în diferite Galerii din România
şi străinătate.
11.- Deciziile jurizării sunt incontestabile - fără drept de apel.
12.- Fiecare artist fotograf participant la Salonul Naţional, va primi gratuit, catalogul tipărit sau
CD al Salonului Naţional.
Lucrările se pot trimite prin poştă (pe CD) sau prin e-mail pe adresa:
eurofotoart.ro@gmail.com, iar taxa de participare se poate face prin transfer bancar sau prin
PayPal pe adresa: office@eurofotoart.com.
13.- CD sau DVD-urile vor fi expediate pe adresa:
Asociaţia Euro Foto Art
P.O.Box (Căsuţa poştală 220),
410.610 Oradea -1, Judeţul Bihor – Romania
14.- Participanţii care au trimis din timp lucrările, însoţite de borderoul de participare, se
consideră că au acceptat condiţiile Regulamentului de organizare a Salonului Internaţional şi condiţiile
stipulate mai sus.
15. Premiile Salonului Naţional:
- medalia de aur AAFR,
- medalia de argint AAFR,
- medalia de bronz AAFR,
- câte şase menţiuni AAFR,
- premii speciale oferite de organizatori.
16. Juriul Salonului internaţional:
- Irina Marin Cajal, subsecretar de Stat - Ministerul Culturii, Bucureşti,
- Ştefan Tóth A.FIAP preşedintele juriului (preşedintele Asociaţiei “Euro Foto Art”),
- Eugen Negrea AFIAP, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România (Bucureşti)
- Radu Sigheti AFIAP, preşedintele Asociaţiei Fotoreporterilor din România (Bucureşti)
- Marcel Oltean AFIAP (Bucureşti).
17. Calendarul Salonului:
- Ultimul termen de primire a lucrărilor:................... 27.10.2013.
- Jurizarea:.................................................................. 01.11.2013.
- Anunţarea rezultatelor:............................................. 05.11.2013.
- Vernisajul Salonului:................................................ 18.12.2013, ora 11:00.
- Recepţie în onoarea artiştilor fotografi.................... 18.12.2013.
participanţi la vernisaj
- Expedierea catalogului:........................................... 21.01.2013.
18. Informaţii suplimentare:
- office@eurofotoart.ro, www.eurofotoart.com - telefon: 0741/ 212111, 0770/ 103500.

