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XII Saló Internacional de Fotografia. Digital.
Del 1973 al 1993 des de Reus, Catalunya, s’organitzaven les Biennals Internacionals
de Fotografia Europa. Van ser vint anys i onze Biennals comissariades per l’Enric
Pàmies, HonEFIAP, President Honorari de la FIAP. El saló Europa s’alternava amb
FOTOSPORT que, des de 1970 s’ha convocat ininterrompudament fins a l’actualitat,
també des de Reus.
Hem volgut recuperar aquell saló amb un format totalment renovat, però amb el
mateix esperit. Des de Reus volem projectar-nos cap a Europa i al món i voldríem
rebre les millors fotografies que els artistes d’arreu ens vulguin fer arribar.
PREMIS:
2000€ en premis
• 1 Premi de1000€, medalla Europa 2012 i insígnia especial FIAP al millor autor
del Saló
A més, per cada secció:
• 1 Premi de 250€ i medalla Europa 2012
• 1 Medalla platejada FIAP
• 1 Medalla daurada ISF
• 1 Medalla CEF
• 1 Medalla FCF
• 2 Mencions honorífiques FIAP
SECCIONS:
A.- Lliure, color
B.- Lliure, monocrom (d’acord amb la definició de la FIAP)
C.- Foto creativa i/o experimental
D.- Paisatge
CALENDARI:
• Límit de recepció: 25 de juny de 2012
• Reunió del Jurat: 29 de juny – 1 de juliol de 2012
• Notificació per correu electrònic i publicació al web: 15 de juliol de 2012
• Projecció pública de les obres premiades i seleccionades: setembre de 2012
• Tramesa de premis i catàleg en CD: 31 d’octubre de 2012
JURAT:
• Frederic Garrido Vilajuana, EFIAP-ERISF-RISF***-ECEF-MFCF1*
• G. Sergio Tello Soler, MFIAP-MFCF2*-ECEF
• M. Gràcia de la Hoz Roch, EFIAP, AFCF

www.fotosportreus.cat/europa/

europa@fotosportreus.cat

PARTICIPACIÓ:
1. La participació és exclusivament en format digital i a través del web
www.fotosportreus.cat/europa/
2. En el mateix web s’haurà d’omplir el formulari d’inscripció seguint les
instruccions.
3. Les imatges han de ser en format JPG. Les dimensions màximes seran de
1024 píxels en horitzontal i 768 píxels en vertical a una resolució de 300 ppi.
Cada arxiu tindrà una mida màxima d’1 MB.
4. Els drets d’inscripció seran:
• Una secció:
15€ o 22 USD
• Dues seccions:
20€ o 30 USD
• Tres seccions:
25€ o 37 USD
• Quatre seccions:
30€ o 44 USD
El pagament dels drets d’inscripció es farà exclusivament per PayPal a
través del web www.fotosportreus.cat/europa/ una vegada omplert el
formulari i pujades les fotografies.
5. Als autors que no compleixin totes les condicions de participació i/o no
hagin fet el pagament dels drets d’inscripció no se’ls admetran les seves
obres.
6. Qualsevol dubte, pregunta, suggeriment, etc. S’adreçarà a:
Josep M. Casanoves Dolcet, AFIAP, EsFIAP
europa@fotosportreus.cat
CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ:
1. El saló EUROPA 2012 és obert a tots els fotògrafs de tot el món a excepció de
les persones relacionades amb l’organització i/o jurat. Només es podrà
eventualment rebutjar aquelles obres i/o autors que no s’ajustin a aquestes
bases.
2. Les obres acceptades a l’EUROPA 2012 puntuaran pels reconeixements de la
FIAP, de la ISF, de la CEF i de la FCF.
3. Es poden presentar un màxim de quatre obres per secció. No es pot
presentar la mateixa fotografia a més d’una secció.
4. Tot els participants rebran un catàleg de qualitat en CD.
5. El fet de participar implica que els autors autoritzen la reproducció de les
seves obres amb la finalitat de la difusió del saló EUROPA 2012 i de la
fotografia en general, sense limitacions de sistemes, de mitjans ni de països i
sense abonament de drets. Els participants es responsabilitzen totalment dels
drets de tercers i de qualsevol reclamació pels drets d’imatge de les seves
obres.
6. Les decisions del jurat són inapel·lables.
7. El fet de participar en l’EUROPA 2012 pressuposa la total acceptació de les
presents bases.
8. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta per l’organització.
Reus, Catalunya, 10 de desembre de 2011
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