Regulamentul ediġiei a doua a Salonului Internaġional
de artĄ fotograficĄ “Bihorul Pitoresc”
AsociaĠia “Euro Foto Art” Oradea, în parteneriat cu Clubul Fotografic „Nufărul”, sub patronajul Consiliului
JudeĠean Bihor úi AAFR, organizează ediĠia a doua a Salonului InternaĠional de Artă Fotografică, intiulat
“Bihorul Pitoresc”. Scopul organizării salonului este prezentarea úi promovarea valorilor turistice ale
JudeĠului Bihor.
01.- La salon pot participa artiúti fotografi amatori úi profesioniúti din Ġară úi străinătate, cu un număr de
5 imagini alb-negru úi 5 imagini color.
02.- Tematica salonului: prezentarea valorilor turistice ale JudeĠului Bihor.
03.- SecĠiuni:
A.- Monchrom (MP)
B.- Color (CP)
04.- Taxa de participare (pentru cele 10 imagini) : 45 lei sau 10 euro. Taxa de participare se poate achita
prin PayPal pe adresa office@eurofotoart.ro, prin transfer bancar (în baza facturii emise úi expediate prin
e-mail) sau cu numerar la sediul Galeriei „Euro Foto Art” Oradea (PiaĠa 1 Decembrie nr. 12)
05.- Lucările vor fi expediate prin e-mail, ca ataúament sau prin transfer pe adresa:
eurofotoart.ro@gmail.com sau înregistrate pe CD, având următoarele caracteristici: format minim
2000 x 3000 puncte, pentru tipar. Fiecare fotografie/fiúier, va avea un cod, care corespunde în borderou, cu
titlul lucrării. Codarea imaginilor se va face astfel
- primă literă a denumirii folderului va reprezenta secĠiunea (A sau B), urmată de un grup de 4 litere (la
alegerea autorului), după care o cifră, ce va reprezenta numărul de ordine al imaginii înscrise din cadrul
secĠiunii (conform borderoului). Grupele de codare vor fi despărĠite de simbolul – (minus). Ex: A-MARC-1 =
SecĠiunea fotografii monoprint (M-P), Marculescu, imaginea 1 la secĠiunea (M-P).
06.- Nu sunt admise în competiĠie lucrările concepute, modificate sau transformate radical pe computer.
07.- Toate lucrările vor avea titlurile, înscrise în borderou în limba română sau engleză.
08.- Borderoul va fi trimis completat corect, în forma tipărită, semnat de autor, împreună cu CD-ul sau prin
e-mail ca ataúment. Semnătura autorilor va certifica, în acest fel, că lucrările le aparĠin, precum úi
faptul că ele au fost realizate în JudeĠul Bihor. Organizatorii salonului nu răspund pentru eventualele
încălcări ale Legii nr.8 din 1996 din România (privind drepturile de autor), de către participanĠi.
09.- Necompletarea corectă sau incompletă a borderoului, aduce după sine, excluderea participantului
respectiv din salon, urmând ca autorul să primească totuúi catalogul pe CD.

10.- Membrii juriului vor acorda, pentru fiecare lucrare înscrisă în salon, calificative de la 1 la 10, fără ca
aceútia să cunoască numele úi prenumele autorilor. Juriul va aprecia imaginile individuale, după
următoarele criterii: originalitate, noutate, creativitate úi valoarea artistică a acestora.

11.- Lucrările premiate: vor intra în patrimoniul AsociaĠiei Euro Foto Art úi Clubului Fotografic “Nufărul”
Oradea, cu dreptul de folosinĠă, în interesul salonului úi editării unor materiale de promovare a
turismului bihorean. Autorii lucrărilor îúi vor menĠine drepturile de autor asupra tuturor imaginilor trimise
la salonul internnaĠional.
12.- Vernisajul Salonului NaĠional, precum úi înmânarea premiilor, va avea loc la data de 01 noiembrie
2013, ora 11:00, în Galeria “Euro Foto Art”, PiaĠa 1 Decembrie nr. 12, Oradea.
13.- Deciziile jurizării sunt incontestabile.
14.- Artiútii fotografi care vor întocmi corect úi complet borderoul, vor primi gratuit catalogul CD a Salonului.
15.- CD sau DVD-urile pot fi expediate úi prin poútă pe adresa:
AsociaĠia Euro Foto Art
P.O. Box (CăsuĠa poútală 220),
410.610 Oradea -1, JudeĠul Bihor - Romania
16.- ParticipanĠii care au trimis la timp lucrările însoĠite de borderoul de participare, se consideră că au
acceptat condiĠiile regulamentului de organizare a Salonului InternaĠional, stipulate mai sus.
17.- Premiile Salonului InternaĠional:
- Medalia de aur AAFR (la fiecare secĠiune),
- Medalia de bronz AAFR (la fiecare secĠiune),
- Medalia de bronz AAFR (la fiecare secĠiune),
- MenĠiuni AAFR (câte 6 buc la fiecare secĠiune).
18.- Juriul Salonului InternaĠional:
- ùtefan Tóth A.FIAP (Oradea) - preúedintele juriului,
- Georg S.Holzmann, E.FIAP, Hon E.FIAP (Germania),
- Gheorghe Petrila E.FIAP (Oradea).
19.- Calendarul Salonului:
- Ultimul termen de primire a lucrărilor .............................. 23.09.2013.
- Jurizarea........................................................................... 24.09.2013.
- AnunĠarea rezultatelor...................................................... 28.09.2013.
- Vernisajul Salonului:........................................................ 01.11.2013.
- Expedierea catalogului:.................................................. 31.10.2013.
20. InformaĠii suplimentare:
- eurotoart.ro@gmail.com , www.eurofotoart.com telefon: 0741/ 212111, 0770/ 103500.

