36. mezinárodní salon fotografie FISAIC
Hendaye - Francie
*****všeobecné podmínky pro účast v soutěži*****

Zúčastnit se může každý člen ZS FISAIC, který zašle své fotografie včas do národního
výběru. Přijaty budou jen fotografie které splňují podmínky reglementu a dosud
nebyly prezentovány na mezinárodní soutěži FISAIC.
Téma
A – železnice a železničáři
B – volné téma

Kategorie
I – fotografie černobílá (na papíře)
II – fotografie barevná (na papíře)
(monochromatické snímky jsou považovány jako černobílé fotografie, vícebarevné,
kolorované jako barevná fotografie)
III – digitální fotografie (bez rozlišení barevné/černobílé)
např.
B-II znamená fotografie volného téma – barevná
A-I znamená fotografie železničního téma - černobílá
A-III znamená digitální snímek železničního téma
B-III znamená digitální snímek volného téma
Počet děl
Každý účastník může zaslat do národního výběru libovolný počet fotografií(* ke každému
tématu a kategorie. Odborná porota v národním kole vybere nejlepší fotografie, které budou
podle reglementu FISAIC odeslány do Francie na soutěž 36. mezinárodního salonu
fotografie.
(Od jednoho autora může porota vybrat a odeslat max.4 fotografie každého tématu a
kategorie pro soutěž ve Francii)
(*libovolným počtem fotografií není myšleno např 50,100 snímků

Formát
Fotografie « černobílá » a « barevná » na papíře :
Do soutěže se přijímají jen snímky formátu 30x40cm. Fotografie mohou být podlepené,
nebo zapaspartované. Tloušťka takového díla smí být max.2mm.
Každý soutěžící dodá společně s papírovými fotografiemi i digitální data v tiskovém
rozlišení. (pro tisk katalogu pořadatelem) 2048bodů na delší straně v rozlišení 300dpi/palec
(odpovídá velikosti asi 9MB) uložené v nejvyšší kvalitě ve formátu JPEG!!!!
Pojmenování takového souboru obdobně jako v digitálních snímcích.
Tato data musí být od každého soutěžícího dodána na samostatném CD/DVD.
Označení CD/DVD musí obsahovat jméno, příjmení a popis tisková data snímků takto:
36. salon fotografie FISAIC/Hendaye/France
Tisková data fotografií na papíru
Mašindová Helena
Tedy každý s papírovými fotografiemi dodá jedno CD nebo DVD (s tiskovými podklady
snímků)
Ten kdo bude davat ještě digitální snímky podle kategorie III dodá tyto na dalším
samostatném CD příp. DVD
Digitální snímky
Digitální snímky musí být v rozlišení 2048 pixelů na delší straně, ve formátu JPEG,
(nejvyšší kvalita) uložené na nosiči CD-R/RW, nebo DVD-R/RW.
Digitální snímky musí být na samostatném CD/DVD.!!!!!

Pokyny pro zaslání fotografií do výběru národní porotou
Fotografie na papíře
Na zadní straně fotografe musí být nalepen tento štítek se jménem, názvem snímku a
kategorií. Pozor příjmení musí být uvedeno jako první VELKÝM PÍSMEM, jméno malým !!!!
(červeně, stejně jako téma a kategorie)
Každý autor si vyplní nálepku (ve francouzském překladu) podle vzoru vytiskne (barevně !!!)
a nalepí do pravého dolního rohu fotografie. Políčko « Numéro d’ordre sur la liste d’envoi »
(pořadové číslo) nevyplňovat !!!! doplní se po výběru podle konečného seznamu
odesílaných fotografií
Přesný vzor štítku je v příloze. (list Excel 97-2003)
Digitální snímky
Digitální snímky musí být opatřené zkratkou zemského svazu, tématem:
např. CZ_GAVENDA_Ivan_B-III_04_TGV.jpg a vypálené na nosiči CD-R/RW nebo DVDR/RW.
U názvů digitálních snímků musí být z důvodu počítačového zpracování dodrženy
oddělovače mezi slovy (podtržítka a pomlčky) přesně tak, jak jsou uvedeny ve vzoru.
Pořadové číslo je vždy dvojznaké, tedy u pořadí 1 až 9 musí být také nula (01, 02,... 09)
Nosič CD/DVD musí být popsán permanentním popisovačem takto :
36. salon fotografie FISAIC/Hendaye/France
digitální snímky kategorie III.
Mašindová Helena

Seznamy fotografií
Na CD/DVD s digitálními daty papírových snímků a na CD/DVD se snímky digitálními,
doplňte seznamy obsahu CD/DVD s uvedením českého překladu názvů snímků - bude
použito pro tisk štítků snímků, které budou následně vystaveny po národní soutěži na GŘ
Seznam vyhotovte v excelu, případně v txt souboru s oddělovačem MEZERA, aby
seznamy šly rychle zpracovat.
Př. řádku v excelu - název souboru a český překlad jsou v samostatných buňkách

Př. řádku v txt souboru - název souboru a český překlad jsou odděleny jednou mezerou

Termín:
Fotografie musí být zaslány na níže uvedenou adresu nejpozději do 25.3. 2016
Adresa pro zaslání fotografií
Ing. Jarmila Šmerhová
České dráhy a.s., Generální ředitelství
Odbor personální - FISAIC
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Porota pro výběr fotografií:
Porota pro výběr fotografií bude jmenována v březnu 2016 a vybere v souladu s
Reglementem FISAIC potřebný počet nejlepších prací pro zaslání do Francie.

POZOR účastník, který nedodá fotografie a data v souladu s těmito podklady, nebo
nesplní termín pro odeslání fotografií se nebude zařazen do výběru národní porotou a
nemůže se tedy nijak 36. salonu fotografie FISAIC účastnit !!!

