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REGULAMENTUL
Salonului National de fotografie Craiova Eterna

EDITIA a- III-a 2014

1. Salonul de fotografie Craiova Eterna se desfășoară in perioada 28 mai
-12 iunie 2014. Salonul este organizat de Fotoclubul Mircea Faria in
parteneriat cu Muzeul Olteniei Craiova.
Participare: sunt invitați să participe artiști fotografi amatori sau
profesioniști  indiferent daca sunt sau nu sunt membri ai fotoclubului
Mircea Faria.

2. Vernisajul Salonului Craiova Eterna 2014 va avea loc în data de 28 mai
2014, ora 17, in sala de expoziție Stefan Ciuceanu a Muzeului Olteniei
Craiova str. Popa Șapca nr. 8.

3. La actuala ediție, fiecare artist fotograf este invitat să participe  cu
maxim 4 fotografii/secțiune. Fotografiile pot fi transmise in format
digital .jpg, cu latura mare minimum 3500 pixeli, cu o rezolutie de
300 dpi pe adresa de e-mail: mircea.faria@gmail.com. Borderoul de
participare completat si semnat va fi transmis pe aceeasi adresa de e-
mail in format . pdf sau .jpg.

4. Salonul are doua secțiuni:
Sectiunea A- Craiova- locuri, oameni, fapte, întâmplări;
Sectiunea B- Tema libera

5. Fotografiile vor fi transmise sub forma de fisiere prin e-mail si  vor
respecta urmatoarea regula pentru denumirea fisierelor:
Ionescu_Ion_A1.jpg
Ionescu Ion = numele si prenumele autorului
A1-A4.jpg= Sectiunea A si numarul fotografiei (1-4) din formularul de
inscriere
B1-B4.jpg= Sectiunea B si numarul fotografiei (1-4) din formularul de
inscriere

6. Juriul  va aprecia primele 6 fotografii în ordinea valorii lor artistice
pentru  fiecare secțiune,  acestea fiind recompensate cu medalii  de



aur, argint si bronz precum și cu 3 mențiuni. Totodată juriul va alege
cele  mai  bune  imagini  pentru  a  fi  înscrie  pe  un  DVD  care  va  fi
distribuit tuturor participanților.

7. Juriul Salonului Craiova Eterna 2104 este alcătuit din:
- Radu Boroianu- presedintele juriului
- Victor Boldar, E.F.I.A.P.
- Marcel Voinea
- Dorian Delureanu
- Lucian Rogneanu

.
Decizia juriului este incontestabilă.

8. Taxa de participare este de 20 lei/secțiune, 30 lei/ambele sectiuni.
Aceasta se poate plăti în contul fotoclubului:
ASOCIATIA FOTOCLUBUL MIRCEA FARIA CRAIOVA

          IBAN: RO16 FNNB 0008 0303 2968 RO01
Banca:  CREDIT EUROPE BANK - Craiova

Cu mentiunea “taxa participare + numele participantului”

9. Calendarul Salonului:
          - 19 mai 2014- Ultimul termen de primire a lucrărilor

- 21-22 mai  -Jurizarea lucrărilor
          - 25 mai 2014 –Anuntarea rezultatelor
          - 28 mai 2014 - Vernisajul Salonului
          - 28 mai-12 iunie 2014 Expozitia Salonului
          - 20 iunie 2014 Returnarea fotografiilor transmise in format printat.

10.  In  momentul  inscrierii  in  Salon,  autorii  isi  asuma  autenticitatea
propriilor  lucrari  si  acorda  permisiunea  organizatorilor/sponsorilor  de  a
printa fotografiile pentru expunere in cadrul Salonului si  de a reproduce
gratuit toate sau o parte a materialelor in mass-media ca informatii legate
strict  de  expozitie.  Aceasta  poate  include  si  postarea  pe  website  a
fotografiilor la rezolutie mica. Salonul nu isi asuma nicio responsabilitate
pentru orice utilizare abuziva a dreptului de autor.

Imaginile  transmise  pentru  jurizare  pot  fi  prelucrate  de  autori,  fie
digital fie prin alte mijloace, insa in lucrarea finala imaginea fotografica
trebuie sa fie predominanta.

Prin participarea dumneavoastra consideram ca acceptati in totalitate
clauzele prevazute in Regulamentul Salonului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0722 387.225  - Dorian
Delureanu si prin e-mail la adresa: mircea.faria@gmail.com


