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Драги пријатели фотографи,
Задоволство ни е да ве поканиме на нашето биенале
Фотомедиа 2018 кое ќе се одржи по 16-ти пат. Во последниве
три децении Фотомедиа стана една од најпопуларните принт
изложби во светот. Оваа година продолжуваме да ја славиме
принт фотографијата во нејзиното најдобро издание.
Искрено ваш,
Фото клуб „ЕЛЕМА“

ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО
1. Трудови: Можат да се испратат фотографии од сите видови, стилови, методи и
процесирања, црно-бели и колор принтови.
Можат да се испратат најмногу по осум (8) дела по автор во две секции:
1. Поединечна (максимум четири [4] фотографии)
2. Колекција (максимум четири [4], минимум три [3] фотографии)
Фотографиите испратени на претходни изданија на ФОТОМЕДИА нема да бидат
прифатени.
2. Тема: СЛОБОДНА
3. Право на учество: Изложбата е отворена за сите автори и авторки од сите земји
на светот.
4. Димензии: Можат да се испраќаат фотографии сo димензии од 30х48, или
формати изведени од нив, но пoкратката страна да не биде помала од 30, а
подолгата не поголема од 48 сантиметри (30x30 за квадратен формат), неврамени и
некаширани.
Исклучок од ова правило се за панорамските фотографии, каде што ќе бидат
прифатени и фотографии потесни од 30 сантиметри, но не подолги од 48
сантиметри.
На самата фотографија не е дозволено да се ставаат водени жигови, имиња
или други индикатори за идентитетот на авторот.

5. Колекциии на фотографии:
Забелешка:
Дефинирање на поимот „Колекција фотографии“:
Под колекција се подразбира 3 или 4 (понекогаш повеќе ) фотографии (црно-бели или колор)
поврзани меѓу себе или визуелно или наративно:
ВИЗУЕЛНО: се мисли на естетско-ликовен израз
НАРАТИВНО: се мисли на серија фотографии кои опишуваат некој настан,
психолошка состојба, есеј, тема, концепт, светло и сл.
Фотографиите кои авторот ги праќа како колекциjа, треба на задна страна да бидат означени со
зборот „колекциjа“ и со редоследни броеви за редење.
Колекциите ќе се разгледуваат и оценуваат како целина, со право на жири да ја намали на 3
фотографии.

Фотографиите кои се пријавени како Колекција треба да бидат означени со
(кол) на задната страна на фотографиите.
6. Податоци: На задната страна секоја фотографија треба да ги содржи следниве
податоци, испечатени, со големи букви:
1. име и презиме на авторот
2. наслов на делото на македонски или на еден од јазиците на ФИАП
3. податоците и бројот на фотографијата или колекцијата, мора да
кореспондира со податоците од пријавата.
7. Пријава: Секој автор кој испраќа фотографии, треба да испрати пополнета
пријава (пријава и налепница со адреса) пополнета од страна на испраќачот.
8. Како да се испратат фотографии: Фотографиите можат да се праќаат
индивидуално или клупски, како обичен печатен материјал без комерцијална
вредност, во пакет од најмногу 2 килограми, на следнава адреса:

Вацлав Лукиќ
ул. Никола Тесла бр. 2/1-46
1000 Скопје , Македонија
Превиткани фотографии или цилиндрични пакети, како и пратки потешки од 2
килограми (по автор) нема да се примаат.
Забелешка: Заедно со пријавата испратете и JPG, или JPEG фајлови (2400x1600,
резолуција 300 dpi) на испратените фотографии на ЦД или испратете ги на
elem am edia@gm ail.com . Овие фајлови (доколку бидат избрани) ќе бидат
искористени за печатење во каталогот .

9. Котизација: Авторите кои не се државјани на Р. Македонија плаќаат котизација
од 20-25 евра или 30-35 американски долари. Авторите државјани на Р. Македонија,
кои не се членови на Фото сојузот на Македонија (ФСМ) плаќаат котизација од 300
денари на жиро с-ка . За членовите на ФСМ, (со платена членарина за 2018 година)
учеството на Фотомедиа 2018 е бесплатно. Средствата за котизација, заедно со
пријавата се ставаат во мало плико, во самиот пакет со фотографиите. Пратките кои
не се придружени со пријава/котизација, нема да се земат предвид, ниту ќе се
вратат на испраќачот.
10. Користење на фотографиите: Со чинот на испраќање на фотографиите на
Фотомедиа 2018, авторите се согласуваат со Пропозициите на Фотомедиа 2018. Со
тоа искажуваат и согласност кон организаторот кој може да ги користи испратените
фотографии како репродукции во каталогот, поканите и останатите пропратни
материјали за Фотомедиа 2018, како и за промотивни цели во печатени и
електронски медиуми.
11. Крајни одредби: Фотографиите ќе бидат третирани со крајна почит и достојно
внимание. Организаторот не сноси одговорност за евентуално оштетување или
губење на пратките за време на транспортот. По затворањето на изложбата,
фотографиите ќе бидат внимателно вратени во истиот пакет во кој биле испратени.
- Секој автор ќе добие Каталог од изложбата, а наградените фотографии ќе ги
добијат соодветните награди.
- Резултатите од жирирањето ќе бидат објавени на сајтот на Фотомедиа.
http://www.photomedia.mk/

НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА
Меѓународното жири ќе ги додели следниве награди и признанија:
1) ЗА ПОЕДИНЕЧНИ ФОТОГРАФИИ:
•
•
•

ФИАП МЕДАЛИ
ФИАП ДИПЛОМИ
ФСМ МЕДАЛИ

– еден златен, еден сребрен, еден бронзен
– пет со еднаков статус
– еден златен, еден сребрен, еден бронзен

2) ЗА КОЛЕКЦИИ:
•
•
•

ФИАП МЕДАЛИ
ФИАП ДИПЛОМИ
ФСМ МЕДАЛИ

– еден златен, еден сребрен, еден бронзен
– пет со еднаков статус
– еден златен, еден сребрен, еден бронзен

3) НАГРАДА - ФИАП НАЈДОБАР АВТОР
Според Правилникот на ФИАП, жирито ќе додели награда:
•

ФИАП НАЈДОБАР АВТОР

4) СПЕЦИЈАЛНИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА: За општ уметнички впечаток од
испратените дела, жирито ќе додели награда:
•

ПЛАКЕТА НА ГРАД СКОПЈЕ – за поединечна фотографија

Забелешка:
“Со самиот чин на поднесување на фотографиите, или фајловите на
салон под патронажа на ФИАП, учесникот/ учесничката прифаќа без
исклучок и безпоговорно, дека поднесоците може да бидат
подлегнати на проверка од ФИАП, со цел да се утврди дали се
почитувани ФИАП правилата и дефинициите, дури и кога учесникот
не е член на ФИАП; Со тоа ФИАП ќе го употреби секое средство во
нејзина надлежност за да го спроведе овој акт. Секое одбивање за
соработка, или неподнесување на оригиналните фајлови, како што
се земени од фотографскиот апарат, или неможност да се достави
задоволувачки доказ , ќе биде казнето од ФИАП како неусогласеност
со Правилникот на ФИАП, името на учесникот ќе биде објавен во
секоја форма која ќе укаже на кршењето на правилата. Затоа се
препорачува да се чуваат EXIF податоците на поднесените фајлови
непроменети, со цел да се олесни евентуалната истрага“.
“Со оваа изјава се согласувам со условите на ФИАП документот
018/2017 „Услови и правила за ФИАП патронажа“ и ФИАП документот
017/2017 „Казни за непочитување на ФИАП регулативата и Црвената
листа“. Посебно сум свесен за поглавјето II „Регулатива за
Меѓународни фотографски манифестации под патронажа на ФИАП“
од ФИАП документот 018/2017, а се однесува на Секција II.2 и II.3 со
ФИАП правилата на учество, за казните за непочитување на ФИАП
регулативата и Црвената листа“.

Фото клуб ЕЛЕМА, Скопје, Македонија
ФОТОМЕДИА
Меѓународен натпревар
на принт фотографија

За официјална употреба
Автор:

Пакет бр. :

Пријава
Информации за авторот
Име
Презиме
Титула
Адреса
Град
Држава
E-mail, WEB
Податоци за клубот
Име
Адреса
Град
E-mail, WEB

Наслови на фотографиите: Поединечна фотографија
1.
2.
3.
4.
Наслов на колекцијата и наслов на фотографиите од колекцијата
1.
2.
Kолекција
3.
4.
Испраќач

Потпис

До :

ФОТОМЕДИА 2018

Меѓународна изложба на принт фотографија
Фото клуб ЕЛЕМА
Вацлав Лукиќ
Ул. Никола Тесла бр. 2/1-46
1000 Скопје

Фотографии за изложба
Без комерциjална вредност
Не превиткувај

