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BENĠN 2. ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIġMASI - 2019
(ANAPHAB)

KATILIM KOġULLARI:
Yarışma 5 ayrı kategoriden oluşmaktadır.
A – SERBEST – (RENKLĠ) - PID
B – SERBEST – (S&B veya Monokrom)
B – PORTRE - (RENKLĠ veya S&B) PID
C - DOĞA – (RENKLĠ veya S&B) PID
D – GEZĠ FOTOĞRAFI – (RENKLĠ veya S&B) PID
· Yarışmaya

katılım,

amatör

veya

profesyonel

tüm

fotoğraf

severlere

açıktır.

Organizasyon komitesi üyeleri, jüri üyeleri ve ANAPHAB temsilcileri ve akrabaları
yarışmaya katılamazlar.
· Toplamda, yarışmada 5 kategori vardır. Katılımlar bölüm, kategori veya sınıf başına en
fazla 4 fotoğraf ile sınırlıdır.
· Fotoğraflar JPG formatında, 300 dpi çözünürlükte, yatayda maksimum boyutta 3840
piksel, dikey boyutta 2160 maksimum 2MB dosya boyutunda olmalıdır. Bu nedenle,
çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli, en yüksek kalitede kayıt seçeneği ile JPG
formatında kaydedilmelidir. Bu kurallara uymayan fotoğraflar elenecektir.
·Her fotoğrafın bir ismi olmalı
· Yarışmacılar geleneksel veya modern herhangi bir fotoğraf tekniğini kullanabilirler..

· Tüm kategoriler için hazırlanan fotoğraflar web sitesine yüklenmelidir;
http://beninphotocontest.com
Basılı fotoğraf veya CD / DVD'ye kaydedilenler kabul edilmeyecektir.
·

Lütfen adınızı ve soyadınızı, e-posta adresinizi, telefon numaranızı ve ev

adresinizi yazmayı unutmayın.
Ġnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğrafların sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklanan hatalarla karşılaşması durumunda, lütfen hatayı mümkün olan en kısa
zamanda

çözmeye

gönderin.·Sonuçlar

çalışacak

olan

beninphotocontest@gmail.com

www.beninphotocontest.com

adresinden

duyurulacak

adresine
ve

tüm

katılımcılara e-posta yolu ile bildirilecektir. Ödül alan ve sergileme için seçilen
fotoğrafların yer aldığı e-katalog www.beninphotocontest.com adresinde yayınlanacaktır.
Ayrıca ödüllü fotoğraflar, onur ödülleri ve özel ödül alan fotoğraflar Facebook, Instagram,
Twitter'da yayınlanacak.
· Katılımcılar, yarışmaya gönderilen eserlerden doğabilecek tüm yasal konular için tüm
sorumlulukları üstlenirler.
· Her katılımcı, çalışmanın kendisine ait olduğunu ve gönderdiği fotoğraf için tüm izinlerin
alındığını beyan eder. Kazanan katılımcıların herhangi birinin bu deklarasyona aykırı
davrandığı hallerde, yarıştan elde ettiği ödül, unvan ve tüm devralımlar iptal edilecektir.
Katılımcılar, fotoğraflar kendi adına gerekli izni aldıklarını ve ortaya çıkabilecek tüm
anlaşmazlıkların üstesinden gelmek için tam bir kişisel sorumluluk kabul ettiklerini beyan
ederler. Bu bağlamda ortaya çıkan anlaşmazlıklardan ANAPHAB sorumlu tutulamaz.
·Kurallara aykırı olduğu tespit edilen katılımcıların, tüm ödülleri, unvanları veya elde ettiği
diğer ilgili kazançlardan arındırılacaktır. Ödül iptal edilecek; yeri boş bırakılacak. Bu
durum diğer katılımcılar için ek hakları meşrulaştırmaz. Ödül verildi ise, iade edilmelidir.
· Jüri değerlendirmesinden önce, FIAP Kırmızı listesinde yer alan katılımcılar diskalifiye
edilecektir.

· ANAPHAB katılımcılardan ödül alan ve sergileme için seçilen fotoğrafların orijinal
boyutta aslını isteyebilir.
· ANAPHAB yükleme fotoğrafların yüklenmesi aşamasında oluşabilecek problemlerden
sorumlu değildir.
· Fotoğrafların değerlendirmesi ULTRA HD 4K 3840x2160 piksel çözünürlükte ve 55 inch
TV ekranında yapılacaktır.
KATILIM ÜCRETĠ:
· Katılım Ücreti;
1 Kategori için 10 USD veya 9 EUR,
2 kategori için 18 USD veya 16 EUR
3 kategori için 25 USD veya 22 EUR
4 kategori için 32 USD or 28 EUR
5 kategori için 40 USD or 35 EUR.
Bütün katılımcılar katılım ücreti ödemek zorundadır.
·

Katılım ücreti ödemek için paypal hesabı:
owner@kienvanggroup.com
Banka hesap numarası;
00112725539 DJOUBEROU YEKINI ORABANK BÉNIN
·Katılım ücreti ödemeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.

ÖDÜLLER:
HER KATEGORĠ ĠÇĠN;
FIAP Altın Madalya, Gümüş Madalya, Bronz Madalya
FIAP Mansiyonlar ( 6 Adet)
FIAP En Ġyi Fotoğrafçı Ödülü
SĠLLE SANAT SARAYI Altın Madalya, Gümüş Madalya, Bronz Madalya
SĠLLE SANAT SARAYI Mansiyonlar ( 6 Adet)
ANAPHAB Özel Ödülü (Her kategori için 3 adet)
YARIġMA TAKVĠMĠ :
SON KATILIM: 8 HAZĠRAN 2019
JURĠ DEĞERLENDĠRME: 15 – 16 HAZĠRAN 2019
SONUÇLAR : 23 HAZĠRAN 2019
SERGĠ ve ÖDÜL TÖRENĠ: 28 TEMMUZ 2019
ÖDÜLLERĠN GÖNDERĠLMESĠ : 8 EYLÜL 2019
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