Clubul Fotografic
Nufărul Oradea

Consiliul Judeţean
Bihor

Primăria Municipiului
Oradea

Regulamentul Salonului Mondial PREMFOTO 2013
ediţia a XI-a

Clubul Fotografic Nufărul Oradea, în parteneriat cu Asociaţia Euro Foto Art Oradea, membrii individuali ai
Federaţiei Internaţionale de Artă Fotografică organizează ediţia a XI-a a Salonului Mondial de Artă Fotografică
PREMFOTO 2013, având patronajul Ministerului Culturii, Consiliului Judeţean Bihor şi Primăriei Municipiului
Oradea.
01. Salonul se va derula în baza prezentului Regulament, fiind deschis tuturor artiştilor fotografi amatori şi
profesionişti din întreaga lume, care respectă condiţiile prezentului regulament şi achită taxa de participare.
La acest salon internaţional sunt acceptate NUMAI imagini în premieră absolută, prin aceasta înțelegânduse lucrări care nu au mai fost jurizate la nici un Saloan de Artă Fotografică, până la data expedierii colecţiei,
pentru Salonul Mondial Premfoto 2013. Fiecare autor certifică, prin semnătură, faptul că lucrările expediate
sunt prezentate în premieră absolută !!!
02. Salonul este organizat în următoarele secţiuni:
A - Experiment,
B - Fotografia stradală,
C - Portret,
D - Eseu.
03. Fiecare autor poate trimite câte 4 lucrări, la fiecare secţiune.
04. Taxa de participare, la toate secţiunile este de 25 euro (pentru participanţi din Europa), respectiv 33
$ la toate secţiunile, respectiv 13 $ sau 15 IRC/ secţiune (pentru participanţi din alte ţări). Pentru trimiteri de
peste 5 colecţii, se aplică reducere de 20%. Pentru artiştii fotografi din R. Moldova, Ucraina, Serbia, taxa de
participare pentru toate secţiunile va fi de 10 Euro, iar pentru R.P. Chineză, Vietnam, India şi Bangladesh, va fi
de 13 $ sau 15 IRC, la toate secţiunile, indiferent de numărul de fotografii înscrise. Taxele de participare pentru
artişti fotografi din România este 50 lei, la toate toate secţiunile, respectiv 25 lei pentru o secţiune Taxele de
participare, se pot achita prin PayPal: cfno.ro@gmail.com sau se pot expedia împreună cu CD-urile.
05. Lucrările vor fi trimise prin e-mail pe adresa: salonpremfoto@gmail.com sau pe CD, în format jpg.
Mărimea fişierului/ lucrare trebuie să depăşească 1Mb. Lucrările vor fi trimise, pe CD în format minim 3000
pixeli latura mare.
06. Fiecare fotografie va avea un cod/ denumire fişier, ce va corespunde în borderou, cu titlul lucrării.
Codificarea imaginilor, se va face astfel: primă literă a titlului va reprezenta secţiunea (A sau B), urmate de 4
litere (la alegerea autorului), ultima cifră va reprezenta numărul de ordine al imaginii înscrise în secţiune (conform
borderoului). Codul fişierului va fi realizat astfel: ex.: A-HELM-1, care va însemna că lucrarea trimisă face
parte din secţiunea Experiment, este realizată de Vasilescu şi este imaginea 1 la secţiunea Experiment.
Componentele codificării, vor fi despărţite de simbolul - (minus). Pe un CD se pot înregistra lucrările mai
multor autori.
07. Toate lucrările vor avea titlurile înscrise în borderou în limba engleză. Împreună cu lucrările va fi trimis
pe e-mail borderoul, completat corect sau cu CD, în varianta tipărită (acesta va purta şi semnătura autorilor,
care vor certifica în acest fel originalitatea lucrărilor şi faptul că acestea le aparţin). Organizatorii salonului nu
răspund pentru eventualele încălcări ale Legii nr.8 din 1996, privind drepturile de autor, de către participanţi.
08. Necompletarea corectă sau incompletă a borderoului şi netrimiterea la timp a taxei de participare, atrage
după sine, excluderea participantului respectiv din salon.
09. Jurizarea se va derula on-line, astfel: membrilor juriului internaţional le vor fi prezentate imaginile, doar
cu codul lucrărilor, fără ca aceştia să cunoască numele şi prenumele autorilor.

10. Dreptul de folosinţă a lucrărilor acceptate şi premiate, va reveni Clubului Fotografic “Nufărul” Oradea
şi Asociaţiei Euro Foto Art Oradea, (cu condiţia menţionării numelor autorilor şi titlurile lucrărilor) dacă ei vor fi
de acord cu acest lucru. Imaginile printate vor intra în fototeca organizatorilor, fiind valorificate în cadrul unor
expoziţii itinerante sau alte forme de promovare a salonului. Autorii lucrărilor îşi vor menţine drepturile de autor
asupra acestori imagini.
Participanţii care nu doresc popularizarea lucrărilor proprii în condiţiile arătate mai sus, vor stipula expres
în borderoul de participare acest lucru.
11. Organizatorii nu vor folosi lucrările primite, decât pentru publicarea acestora în catalogul salonului şi în
scopul popularizării acestui salon international în mass-media sau în alte forme similare (calendare etc).
12. Deciziile juriilor sunt incontestabile.
13. Artiştii fotografi care vor achita taxa de participare, vor întocmi corect şi complet borderoul, vor primi
gratuit catalogul digital al salonului.
14. Imaginile pot fi trimise prin e-mail, pe adresa: salonpremfoto@gmail.com sau împreună cu CD sau
DVD-urile, care vor fi expediate prin poştă pe adresa:
Clubul Fotografic „Nufărul”
P.O.Box (Căsuţa poştală) 269,
410.610 Oradea 1, Judeţul Bihor - România
Adresa de curierat este:
Clubul Fotografic „Nufărul”
Piaţa Unirii nr. 2 - 4
Oradea - România
Telefon 0741/ 212111 - 0770/ 103500
15. Participanţii care au trimis la timp lucrările şi taxa de participare, însoţite de borderoul de participare, sunt
consideraţi că au acceptat condiţiile regulamentului de organizare a salonului.
16. Premiile Salonului Internaţional:
- două Trofee de cristal “Premfoto” (la fiecare secţiune),
- câte şase Plachete “Premfoto” (la fiecare secţiune).
17. Juriul Salonului internaţional:
- Marcello Materassi EFIAP/p, ESFIAP (Italy) preşedintele juriului,
- Georg S.Holzamnn EFIAP, HonEFIAP (Germany),
- Cătălin Anastase (Austrialia),
- Paul Bock (S.U.A),
- Constantin Dancoglu EFIAP-b (Romania),
- Rezerva:
- Geza Lennert EFIAP (Serbia).
18. Directorul Salonului:
- Ştefan Tóth AFIAP.
19. Calendarul Salonului:
- Ultimul termen de primire a lucrărilor:......... 17.11.2013.
- Jurizarea:..................................................... 20.11.2013.
- Anunţarea rezultatelor:................................. 11.12.2013.
- Vernisajul salonului:.................................... 20.12.2013.
- Expedierea catalogului:............................... 30.01.2014.
20. Organizatorii nu răspund de pierderea, deteriorarea, distrugerea cu ocazia transportului sau predarea
cu întârziere la destinatar a trimiterilor poştale.
21. Expoziţia cu lucrările acceptate şi premiate va fi itinerată în mai multe Galerii din Europa.
22. Rezultatele jurizării vor fi anunţate participanţilor prin e-mail şi pe site-ul: www.cfno.com şi
www.eurofotoart.com

