ПЕРШИЙ МІЖНАРОДНИЙ САЛОН ХУДОЖНЬОЇ ФОТОГРАФІЇ
«ЗОРЯНЕ ЗАКАРПАТТЯ»
ПРОПОЗИЦІЇ ТА УЧАСТЬ:

1. ОРГАНІЗАТОР:
Спілка фотохудожників Закарпаття та Міжнародна федерація фотомистецтва
2. УМОВИ УЧАСТІ:
Салон відкритий для аматорів і професійних фотографів всього світу. До розгляду журі
надсилаються фотографії в цифровому вигляді. Кожен учасник може відправити не
більше 4 фотографій до кожного розділу. Конкурсні роботи та авторські права на них
належать виключно особам, що їх надають, і організатори не несуть відповідальності за
порушення прав учасниками. Організатори залишають за собою право використовувати
кращі роботи для подальших виставок та публікацій в рамках заходів, пов’язаних з
конкурсом зі збереженням авторських прав, не заплативши гонорар авторам фотографій.
3. СЕКЦІЇ:
A) ВІЛЬНА / КОЛІР (цифрове фото)
B) ВІЛЬНА / МОНОХРОМ (цифрове фото)
С) ПРИРОДА (КОЛІР/ МОНОХРОМ (цифрове фото))
D) ПОДОРОЖІ (КОЛІР/ МОНОХРОМ (цифрове фото))
Фотографія може бути представлена тільки в одній із секцій.
4.ФОТО:
Вимоги до розміру фотографій: 1024 x 768 пікселів, максимальний розмір файлу: 1Мб.
Учасники повинні завантажити файли, заповнивши „Вхідну форму” на
www.fotokarpat.com.ua Заповнювати реєстраційну форму необхідно виключно
латинськими літерами (прізвище, ім'я, назви робіт).
Вимоги до фотографій: до кожної секції приймається максимально 4 роботи; розмір
фотографій: 1024 x 768 пікселів, 300 dpi, максимальний розмір файлу: 1Мб.
5. ЗАЯВКА:
Реєстрація учасників здійснюється через онлайн-форму на сайті: www.fotokarpat.com.ua
Online registration (entry-form):
http://fotokarpat.com.ua/transcarpathian-sparkle-2019-entry-form ; On-line PDF Catalog.

6. ВСТУПНИЙ ВНЕСОК:
Для національних учасників оплата за участь у Салоні: 1-2 теми – 250-00грн.;
3 теми – 370-00 грн.; 4 теми – 490-00 грн. Оплата здійснюється на картковий рахунок
№ 5168742714074428 (Ньорба В.Ф.) у ПриватБанку.
7. ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ:
Всі учасники Салону отримають повідомлення результатів по електронній пошті.
Підсумки Салону будуть також опубліковані на сайті www.fotokarpat.com.ua
8. ЧЛЕНИ ЖУРІ:
Адела Ліа РУСУ, EFIAP/s, (Румунія)
Ібоя Штіпшітс, EFIAP/s, (Угорщина)
Ольга НЬОРБА, СФЗ, (Україна)
Журі залишає за собою право надати додаткові нагороди. Кожен автор може отримати лише одну
нагороду в одному розділі. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.

9. НАГОРОДИ:
Голуба стрічка FIAP – "Кращий Автор Салону"
Золота медаль FIAP у кожній секції (4 всього) + 8 почесних стрічок FIAP.
Золота, Срібна, Бронзова медалі САЛOНУ в кожній секції (12 всього) + 8 Дипломів.
Срібна, Бронзова медалі СФЗ (Спілка фотохудожників Закарпаття) в кожній секції (8
всього) + 8 Дипломів.
10. КАЛЕНДАР:
Прийом робіт до: 25.10.2019.
Журі: 05.11 – 07.11.2019
Оголошення результатів: 19.11.2019 на www.fotokarpat.com.ua
Нагородження переможців: березень 2020 року
Розсилка нагород: квітень 2020 року
11. ОРГКОМІТЕТ:
Юрій Туряниця – секретар
Володимир Ньорба – голова оргкомітету Салону, norba.v@i.ua

