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  Тема    : Слободна ( 2 секции) 

                  Секции:    1. Поединечна                                                                                                                           
             2. Колекција 

   Жири : Зоран Пургер, МФФСС, Србија                                                                                                                                         
     Јавор Попов, Претседател на Бугарската Академија за фотографија                             
   “Jанка Ќуркчиева “ ,  Б угарија                                                                            
     Боро Рудиќ, МФФСМ, Р. Македонија                                                                 

 
   Календар:  
         
                 Последна дата за прием на фотографиите :   25.09.2016 
                 Жирирање   :                                                                     01.10.2016                       
     Резултати    :                                                                     08.10.2016                        
     Изложба      :                                                                      10.11.2016                  
     Враќање на фотографии :           15.01.2017 

     Председател на салонот: Вацлав Лукиќ,  vaclav.lukik@gmail.com                                           

 

                                                                                                                 

Драги пријатели фотографи 

Фото клубот ЕЛЕМА со  своето 52 годишно постоење е еден од најстарите клубови во 
регионот, низ чии редови  поминале стотина членови  усовршувајќи го своето 
знаење во фотографијата . Секако најпознатата манифестације која ја организира 
клубот е Фотомедиа. Оваа година ке биде 15-то јубилејно издание . Во последните 
триесет и нешто години сме имале повеќе од 3000 учесници и над 10 000 
фотографии  . И како што знаете во светот на стотици дигитални конкурси , особено е 
тешко да се реализира принт натпревар , но  секако , вистинскиот љубител на 
фотографијата  ја знае вредноста на печатената фотографија , последниот и 
најважниот дел во вашето креативно изразување ... 

                                                                         

 

Искрено ваш Фото Клуб ЕЛЕМА 
 
 
 
 
 
 
ПРАВИЛА ЗА УЧЕСТВО  
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1. Тема:  СЛОБОДНА ( две секции )  
      1. Секција – поединечна 
                   2. Секција - колекција  
 
2. Трудови: Можат да се испратат фотографии од сите видови, стилови, методи и 
процесирање, црно-бели и колор принтови. Можат да се испратат  најмногу по 
осум(8) дела по автор: 

 четири(4)  во поединечна секција и  
 четири(4) во секција колекција.  

Фотографии испратени на претходни изданија на ФОТОМЕДИА нема да бидат 
прифатени.  
 
3. Право на учество: Изложбата е отворена за сите автори и авторки од сите земји 
на светот. 
  
4. Димензии: Можат да се испраќаат фотографии со минимум димензии од 20х30 
сантиметри, максимум 30х45 сантиметри, неврамени, некаширани, со паспарту не 
подебело од 1 милиметар и со максимални димензии од 40х50  сантиметри. На 
самата фотографија не е дозволено да се ставаат водени жигови, имиња или други 
индикатори за идентитетот на авторот.  
 
5. Колекциии: Фотографиите кои се испраќаат на Фотомедиа 2016, можат да се 
испратат како засебни дела или како колекција на фотографии. Колекција од 
фотографии ќе се сметаат најмалку три (3) , а најмногу четири (4)  фотографии кои 
образуваат авторска целина независно од стил, процес на снимање , или обработка .  
Ве молиме фотографиите кој се во колекција  означете ги со (КОЛ).  
 
Под  колекција се подразбира 3 или 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. 
 
6. Податоци: На задната страна секоја фотографија треба да ги содржи следниве 
податоци, испечатени, со големи букви: - име и презиме на авторот - наслов на 
делото на македонски или на еден од јазиците на ФИАП - податоците и бројот на 
фотографијата, или колекцијата мора да кореспондира со податоците од пријавата. 7.  
 
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. 
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 9. Котизација: Авторите кои не се државјани на Р. Македонија плаќаат котизација 
од 20 евра за учество во една секција или 25 евра за учество во двете секции односно 
30 американски долари за учество во една секција или 35 долари за учество во двете 
секции. Авторите државјани на Р. Македонија, кои не се членови на Фото сојузот на 
Македонија (ФСМ) плаќаат котизација од 300 денари. За членовите на ФСМ, (со 
платена членарина за 2016  година) учеството на Фотомедиа 2016 е бесплатно. 
Сретствата за котизација, заедно со пријавата се ставаат во мало плико, во самиот 
пакет со фотографиите , или истите можат да се платат преку PayPal на адресата: 
elemamedia@gmail.com , или на жиро сметка 3000000002938360 Комерцијална банка, 
Назив на примач  : Фото клуб Елема, Цел на дознака :  Фотомедиа 2016  Пратките 
кои не се придружени со пријава/котизација, нема да се земат во предвид и 
организаторот нема обврска да ги врати на испраќачот.  
 
10. Користење на фотографиите: Со чинот на испраќање на фотографиите на 
Фотомедиа 2016, авторите искажуваат согласност со пропозициите на Фотомедиа 
2016. Со тоа искажуваат и согласност кон организаторот кој може да ги користи 
испратените фотографии како репродукции во каталогот, поканите и останати 
пропратни материјали за Фотомедиа 2016, 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(5*) а наградените фотографии ќе ги добијат 
соодветните награди.  
Резултатите од жирирањето ќе бидат објавени на сајтот на Фотомедиа: 
 www.fotomedia.mk 
 
НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА 
 
Меѓународното жири ќе ги додели следниве награди и признанија: 
 
1) ЗА ПОЕДИНЕЧНИ ФОТОГРАФИИ:  
 
 • ФИАП МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен 
 • ФИАП ДИПЛОМИ – пет со еднаков статус 
 • ФСМ МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен  
 
2) ЗА КОЛЕКЦИИ:  
 
 • ФИАП МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен  
 • ФИАП ДИПЛОМИ – пет со еднаков статус 
 • ФСМ МЕДАЛИ – еден златен, еден сребрен, еден бронзен  
 
3) НАГРАДА - ФИАП НАЈДОБАР АВТОР  
  Според правилниот на ФИАП, Жирито ќе додели награда: • ФИАП НАЈДОБАР АВТОР  
 

4)  СПЕЦИЈАЛНИ НАГРАДИ И ПРИЗНАНИЈА: За општ уметнички впечаток од 
испратените дела, жирито ќе додели:    
 • ПЛАКЕТА НА ГРАД СКОПЈЕ – за поединечна фотографија 

mailto:elemamedia@gmail.com
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ФОТО КЛУБ ЕЛЕМА - СКОПЈЕ 

ФОТОМЕДИА                                          
Меѓународна изложба на фотографии 

За официјална употреба 
Автор Пакет 

 
 

АПЛИКАЦИЈА 
Податоци за автор 
Име    
Презиме   
Звање во ФСМ, ФИАП   
Адреса   
Град   
Земја   
e-amil, WEB   
 
Податоци за клуб 
Име    
Адреса   
Град   
e-amil, WEB   
 
Секција 1   Поединечни фотографии 

1  
2  
3  
4  

 
Секција 2   Фотографии во КОЛЕКЦИЈА* 

1  
2  
3  
4  

* На задна страна од фотографија со “КОЛ“ означете ги фотографии од колекција 
 
 
Со својот потпис авторот потврдува дека испратените фотографии се авторска 
сопственост на испраќачот и дека горенаведените податоци се точни и за нив     
сноси лична одговорност 
 
 
        ПОТПИС НА АВТОР 
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ИСПРАЌА:        
        
                

                

                
 
                
 
 
ПРИМА: 
 

 
    ФОТОМЕДИА 

Меѓународна излозжба на фотографии 
 

ФОТО КЛУБ ЕЛЕМА 
     Вацлав Лукиќ 

       Ул. Никола Тесла бр.2/1-46  
1000 Скопје, Македонија 

 
                

 
 
 

ФОТОГРАФИИ ЗА ИЗЛОЖБА 
БЕЗ КОМЕРЦИЈАЛНА ВРЕДНОСТ 

 
ВЕ МОЛИМЕ, НЕ ПРЕВИТКУВАЈТЕ ! 

 
 

                
 


