Internationell fotosalong/ tävling för unga fotografer- ingen deltagaravgift
Salongen arrangeras i Kina (Silk Road Photographic Organization International Alliance) och har
formellt blivit godkänd av den stora internationella fotoorganisationen FIAP ( Federation
Internationale de la Photographie ) och FIAPs president och generalsekreterare ingår bl.a i
organisationskommittén tillsammans med den kinesiska organisationens företrädare.
Deltagande sker genom att sända in digitala bilder. Ingen deltagaravgift uttages.
Vilka kan deltaga
Ungdomar i åldrarna 8 – 25 år uppdelade på Grupp A ( 8 – 15 år ) och Grupp B ( 16 – 25 år ). Insända
bilder skall vara fotograferade under de senaste två åren.
Bildformat och bildbehandling
Digitala bildfiler i jpeg format. Bildstorlek minimum 4 MB
Bilderna får ej bestå av montage eller multipla exponeringar. Bilderna skall vara av fotografiskt
ursprung och ej vara datorgenererade. De som blir uttagna som vinnare skall kunna skicka in
originalbilder dvs bilder utan bildbehandling. Max 10 bilder per fotograf får sändas in.
Bildinnehåll
Kulturliv – Naturlandskap - Kulturarv och Lokala seder och bruk. Den enskilde fotografen skall ha
copyright till sina insända bilder.
Bildmärkning och tävlingsformulär ( entry form )
Bilderna skall ha en engelsk titel och ett tävlingsformulär skall ifyllas med fotografens namn, bildtitel
samt skall ha en kort beskrivning av bildernas innehåll. Salongsarrangören ber respektive fotograf att
noggrant fylla i tävlingsformuläret.
Kalendarium
Bildinlämning skickas senast den 30 juni 2018. Bilder och tävlingsformulär skickas till
sryipcgo@gehua.com
Uttagna bilder presenteras 10 augusti 2018 på Photo Beijings webbsida
Under oktober månad visas bilderna upp på China Millennium Monument
Vinnare
Mer än 160 fotografers verk kan komma att bli premierade på olika sätt. För info om vinsters
utformning och innehåll ( se länk.)
Välkommen att sända in dina bilder och uppnå möjlighet att världen får ta del av dem!
Monica Wennblom
FIAP Liaison Officer för Sverige
Mail: monica (at )rsf-fotoklubbar.org

