
"Best 100" – A legjobb száz fotó 
 

Nemzetközi fotóművészeti pályázat és kiállítás, 
 

A csíkszeredai F’10 fotóklub meghirdeti Első Nemzetközi fotóművészeti pályázatát 
 "Best 100" – A legjobb száz fotó cimmel . 

A kiállítás a 2014. január 11 és február10 között megrendezett  Fotográfia hónapja Romániában 
rendezvénysorozat része, a Román Fotószövetség (AAFR Nr. 02/2014) és a Kulturális Minisztérium 
támogatásával . 

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT 
-  A verseny nyitott bármely amatőr vagy hivatásos fotográfus számára a világ bármely országából . 
-  Minden résztvevő maximum 10 digitális művel nevezhet. 
- A pályázat témája kötetlen. Az alkotói szabadságot semmilyen formában nem korlátozzuk.  
- A digitális fényképeket (JPG formátum) és a Benevezési lapot  CD- n lehet küldeni a következő postacímre :  

Fotoclub  F’10 
Str. Kossuth Lajos. nr. 22/B/11 

530230. Miercurea-Ciuc. Romania. 
vagy e-mail-ben: f10fotoclub@gmail.com   címre. 
-  Részvételi díj : Romániából 30 RON, Külföldről 10 EURO. 
A részvételi díj elküldhető a CD-vel együtt,  vagy kifizethető Pay-Pal rendszerben az 
inczedomokos@gmail.com címen. 
 

- Képméret: a hosszabbik oldal min. 3000 pixel, JPG formátumban. 
- A pályaművek file neve , kódolt: 4 betű, és 1-10-ig, a sorszám, minusz jellel elválasztva, amely megegyezik a 
nevezési lapon levő sorszámmal: XZYQ-1…10 
- A szerző neve, valamint az alkotások címe a nevezési lapon jelenik meg. 
- Egy CD-re több szerző munkáját is fel lehet tenni, külön mappába rendezve. 
Nevezési lap letölthető az  www.aafro.ro,  www.mafosz.hu  honlapról vagy igényelhető  az  
f10fotoclub@gmail.com  címről.  
 

Zsűrizés/Díjak 
- A zsűri döntése végleges és megváltoztathatatlan. A zsüri döntéséről minden résztvevőt e-mailban értesítünk.  
- Minden benevező, aki kifizette a részvételi díjat megkapja a kiállítás CD katalógusát. 
- Részvételi díj hiánya automatikus kizáráshoz vezet. 
- Díjak: 1 arany, 1 ezüst, 1 bronz  AAFRO érem, 4 AAFR kék szalag. 
 

Zsűri tagjai 
BALÁSI Csaba E.FIAP/ gold Zsűri elnöke, Románia FIAP kapcsolattartója 
INCZE Domokos A.FIAP F’10 fotóklub elnöke 
TEUTSCH Alpár A.FIAP F’10 fotóklub tagja 

Pályázati naptár 
CLO A munkák beküldési határideje 2013.11.30.  
JUR Zsűrizés 2013. dec. 13-23.  
NOT Értesítés 2014. 01. 01.  

PI Kiállítás 2014. 01. 17-31.  
Place Csíkszeredai  „Nagy Istvan” Művészeti Liceum aulája Megnyító, 2014. 01. 17. péntek 
RET Díjak, katalógusok küldése 2014. 02. 17-28.  

 

Az alkotások beküldésével a szerzők hozzájárulnak ahhoz, hogy a fotókiállítás népszerűsítése érdekében szerzői 
jogdíj (felhasználási díj) fizetése nélkül, időbeli és térbeli korlátozás nélkül jelenjenek meg a digitalis és írott 
sajtóban, katalogusokban felvételeik, a szerzők nevének feltüntetésével. 
A szerzői jogok megsértése esetén, minden felelősség a pályázóra hárul! 
A beküldött és elfogadott képekből a csíkszeredai Nagy István Művészeti Líceum aulájában  kiállítást 
szervezünk, díjátadással egybekötve , 2014.január 17-án . 
Részletek kérhetők: f10fotoclub@gmail.com              Tel. 0745 315111             Tel.  0747 032954      
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