
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglament, sota el patrocini de la FIAP 2012/104. 
 
 

 

1. Organització : Perpignan Photo-Culture en Catalogne, 
                        Chairman du Salon Jean Saleilles AFIAP   /   j.saleilles@voila.fr 

2. Participants : Fotògrafs de tot el món, 

3. Jurat : compost per personalitats del món de la fotografia. Judici sense possibilitat d'apel · lació. 
•••• Jaume Badia      M.FIAP, Président ISF           Alain Rière   Photographe 
•••• Vicenç Semper    AFIAP                                   Michel Audinot          EFIAP 
•••• Alain Wittezaëlle   FPF                                           Jaume Vila    EFIAP 

Suppléants (Alternate) : Photographes : Chavernac Nadine, Dufailly Jean-Pierre,  
                                                               Duffourc Kobaia, Sonrier Pierre,  

4. Calendari : 

• Recepcions límit :             20 juny 2012 
• Sentència :    30 juny 2012 

• Resultats en línia : 2 juliol 2012 
• Data de la projecció / de l'exposició :  29 setembre 2012 
• Catàleg de publicació, enviat :        1 octubre 2012 

 

CATALAN  

Le Catalan 

2012 
N° 2012/104 N° 22/2012  N° L0055-M3G   N°  2012/13 N° 2012/21  N° 2012/09 



 

5. Preu :    3 seccions  = 15 € (20 $),  

     4 seccions  = 20 € (27 $),     

Membre FPF / CEF / FCF :  4 seccions  = 18 € (24 $),    
Clubs, grups minim cinc autors : 3 / 4 seccions  = 15 € (20 $) per autor,  

6. Forma de pagament : amb PayPal o 

Pagament segur mitjançant bancària « Crédit mutuel » : @payer  

Xec possible per als autors que viuen a França (ordre: Perpignan-Photo).  

7. Seccions i temes : 
•  A : Color lliure 
•  B : Monocrom lliure, 
•  C : Creativitat 
•  D : Naturalesa, (color o blanc i negre) 

8. Participació : el participant ha de tenir tots els drets d'autor de les obres presentades. Totes les 

parts de la imatge han d'haver estat fotografiades per l'autor. 

9. Nombre de fotos i format : tema i 4 per secció, un màxim de 16 fotos.  

1024 (horitzontal) x 768 (vertical), 800 KB.  Enviar a: www.perpignanphoto.fr  

10. Catàleg : cada participant que hagi pagat la quota d'inscripció rebran un CD catàleg, 

11. Premis / Honors : 

a) Medalles, cintes, diplomes, FIAP, ISF, UPI, FPF, CEF, FCF, 

b) Trofeus : Millor Sala i autor del millor club de la sèrie. Rèpliques dels trofeus s'atorgaran als 

guanyadors, un per l'autor, un per al Club. Els Trofeus es posen en joc cada any es queden a la 
seu. Serà gravat els guanyadors. El guanyador de la sèrie serà el que ha ascendit a una major 
acceptació. En cas d'igualtat de punts es descomptaran en tot al salo. El club per un total de 
molta acceptació amb un mínim de 5 participants per cada secció serà el guanyador. En cas 
d'empat es compten els punts dels 5 primers per a cada secció, de tot al salo. 

12. Reproducció : A menys que s'especifiqui el contrari per l'autor, la reproducció d'obres en el CD 

del catàleg, la pàgina web del club organitzador o representacions en llocs per a l'interès general de 
l'esdeveniment està permès. Els drets d'autor es manté, amb el nom que apareix en l'obra 
presentada. Els participants a través de la seva participació accepta les regles anteriors. 

----------------------------------------------------------------------------- 
Definició Foto Natura: 

Nature photography depicts living, untamed animals and uncultivated plants in a natural habitat, geology 
and the wide diversity of natural phenomena, from insects to icebergs. 

Photographs of animals which are domesticated, caged or under any form of restraint, as well as 
photographs of cultivated plants are ineligible. 

Minimal evidence of humans is acceptable for nature subjects, such as barn owls or storks, adapting to an 
environment modified by humans, or natural forces, like hurricanes or tidal waves, reclaiming it. 

The original image must have been taken by the photographer, whatever photographic medium is used. Any 
manipulation or modification to the original image is limited to minor retouching of blemishes and must not 
alter the content of the original scene. 

After satisfying the above requirements, every effort should be made to use the highest level of artistic 
skill in all nature photographs. 

 


