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A Nagyvárad-i Fotográfusok „Tavirózsa” Klubja - partnerségben az „Euro Foto Art” Egyesülettel, a Magyar Fotómûvészeti Alkotó Csoportok Országos Szövetsége
védnökségével, a „Román és Magyar Kultúra” Hete keretén belül (melyet a két kulturális szervezet indítványozott) megszervezi a Világban Élõ Román és Magyar
Fotómûvészek X-ik Nemzetközi Szalonját. A rendezvény kitüntetett védnökségére fel fogják kérni Románia és Magyarország köztársasági elnökeit.
A világban élõ román, és magyar fotómûvészek méltósággal, és kölcsönös tisztelettel kivánják megünnepelni a Román Nemzeti Kultúra (január 15), és a Magyar
Kultúra (január 22) napját, az elõljáróságokkal és a tárlatlátogatókkal közösen. A Nemzetközi Fotószalon a IV. „Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly”
Nemzetközi Fotográfiai Fesztivál keretén belül kerül megrendezésre, melyet a Nagyvárad-i „Euro Foto Art” Egyesület szervez a Románia-i Kulturális Minisztérium
védnökségével.
A Nemzetközi Szalon témája: A románok és a magyarok. A Szalon megnevezése alatt a szervezõk azokat az alkotásokat értik amelyek be mutatják a két népet:
hagyomány, szokás, vallás, népmûvészet, néptánc stb.)
Kategóriák:
- A. (monokrom),
- B. (szines)
Minden résztvevõ fotómûvész maximum 5 darab, bármilyen technikával készült alkotással vehet részt, mindkét kategóriában.
01. A pályamûveket CD-n (nem visszaküldendõ), vagy a cfno.ro@gmail.com e-mail címre lehet küldeni csatolmányként JPG formátumban (közepes tömörítésben), 96 dpi, RGB (a keskenyebbik oldal minimum 1200 pixel) méretben.
02. Az alkotásokat következõ képpen kell megnevezni (mappa): elsõ betü (kategória), vonás, a mû címe (egy négy betûbõl álló kombináció), vonás, sorszám.
Például: A-FANO-1 file jelentése: monokrom kép, ..... szerzõtõl, az elsõ fotó.
03. Az elektronikus formában, vagy kézzel kitöltött és kinyomtatott és a pályamûveket a nagyváradi Fotográfusok Tavirózsa Klubja (CNFO) címére is lehet
elküldeni.
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04. Résztvételi díj, melyet pay-palon cfno.ro@gmail.com vagy a CD-vel együtt kell elküldeni):
- 10 euró európai országok résztvevöi, vagy 15 $ más országok.
5 euró (Ukrajna, Moldáv Köztársaság),
- 45 lei (csoportos részvétel (5 személy felett) - 30 lei.
- 3000 huf (csoportos részvétel (5 személy felett) - 2.500 huf.
05. Attól függetlenül, hogy a zsûri elfogadta, vagy sem az alkotásaikat, a fotómûvészek akik elküldik a nevezési lapot és a résztvételi díjat, megkapják a nemzetközi fotószalon digitális katalógusát.
06. A legszínvonalasabb pályamûveket elismert fotómûvészekbõl álló nemzetközi zsûri válogatja ki. Az elfogadott alkotásokat jeles hazai és külföldi városok
kiállítótermeiben mutatják be. A legjobbakat a „Carol Pop de Szathmári - Szathmári Pap Károly” érmeivel, illetve 6 darab „Carol Pop de Szathmári - Szathmári
Pap Károly” plakettel. További díjak: MAFOSZ arany, ezüst és bronz érem, illetve MAFOSZ Best autor (legjobb szerzõ).
07. A zsûri minden tagja megkapja a titkárság által kódolt alkotásokat, anélkül hogy ismernék a szerzõ nevét, vagy a pályamû címét.
08. Az elbírálás után minden résztvevõ megkapja a végleges eredmény hírdetést.
09. A szervezõk biztosítják a képek egységes és minõségi 30 x 45 cm méretben való színvolas lenagyítását 500 Ft/ fotó árban (amely magába foglalja a nagyítást és a képek feladásának postai költségét). Az elfogadott és díjazott alkotásokból több kiállítást szerveznek, a lenti naptár szerint. Mindegyik tárlaton ki lesznek
állítva a díjazott, és az elfogadott fotók, illetve egy bizonyos számú kép (a kiállító felületnek megfelelõen). Azokon a helyeken ahol nem lehet falra tenni az összes
elfogadott képet, a teljes anyagot digiporáma vetítés formáján fogják bemutatni. A rendezvény végén minden szerzõ postai küldeményben megkapja a kiállított
fotóját. A résztvételi díjat nem javasoljuk postán, boritékban, akár ajánlott levél formájában sem elküldeni !!!
10. A szervezõk állandó vándor kiállítás keretén belül is be fogják mutatni az elfogadott és díjazott alkotásokat.
11. A zsûri tagjai:
- Georg S.Holzman E.FIAP, Hon E.FIAP - (Németország), a zsûri elnöke,
- Horváth Imre EFIAP/ s, A-MAFOSZ/ b (Magyarország)
- Tóth István A.FIAP - (Románia)
PÁLYÁZATI NAPTÁR:
- Beküldési határidõ: 2015. december 8,
- Zsûrizés: 2015. december 15 - 16,
- Eredményhírdetés: 2015. december 20.
Megnyitók:
- 2016. január 20 (Nagyvárad),
- 2016. január 22 (Békéscsaba),
- 2016. január 26 (Kolozsvár).
További információk: e-mail cfno.ro@gmail.com (www.fotocluboradea.com), vagy az eurofotoart.ro@gmail.com, (www.eurofotoart.com) címeken

