12. FIAP DÜNYA KULÜPLER KUPASI
12TH. FIAP CLUBS’ WORLD CUP
Genel Bilgiler;
 Bu kupa, FIAP’a üye olan, olmayan dünya çapındaki tüm dernek, fotoğraf oluşumları, kulüplerin
katılımına açıktır.
 Kupaya katılım, “takım” olarak yapılmaktadır.
 Seçilen ve FIAP’a değerlendirme için gönderilen fotoğrafların tek, tek aldığı sonuçlar “takım”
olarak ilgili derneğin puanını oluşturacak ve dünya çapındaki sıralama alınan bu puanlara göre
belirlenecektir.
 Katılım ücretsizdir (katılım ücreti olan EUR.50, İFSAK tarafından ödenecektir)
 FIAP’ın Zaman Planı:
o Dernek olarak FIAP’a İFSAK’ın başvuru dosyalarını göndereceği son tarih: 10 Kasım 2017,
o Jüri toplantı tarihi: 2 Aralık 2017,
o Sonuçların Duyurulması: 5 Ocak 2018.
 FIAP Jürisi:
Guy Samoyault (Fransa) MFIAP,
Dorota Kycia (Polonya) EFIAP-ESFIAP,
Conrad Mularoni (San Marino) AFIAP-HonEFIAP.
 Ödüller:
o En iyi puanı alan takıma “2017 Kulüpler Kupası”
o Sıralamadaki ikinci en iyi takıma “FIAP Altın Madalya”
o Sıralamadaki üçüncü en iyi takıma “FIAP Gümüş Madalya”
o Sıralamadaki dördüncü en iyi takıma “FIAP Bronz Madalya”
o Sıralamada beşincilik ile onunculuk arasında derece alan takımlara “FIAP Onursal
Mansiyon”
o Takım sıralamasından bağımsız olarak “bireysel” sıralamada en yüksek puanları alan
katılımcılara 1 x FIAP Altın Madalya, 2 x FIAP Gümüş Madalya, 3 x FIAP Bronz Madalya.
Ayrıca, jüri üyelerinin inisiyatifi ile ve en fazla 5 adet olmak üzere FIAP bireysel Mansiyon
ödülü (portre, manzara, kreatif, … gibi dallarda) verilecek ve her jürinin bireysel favori
fotoğrafı seçilecektir.
 Katılımcı olan tüm dernek, kulüplere bir CD içinde tüm ödül alan fotoğraflar ve sergilemeler
(acceptance) gönderilecektir.
 Bireysel ödül kazanan fotoğraflar, Dünya Kupasını kazanan takımın içinde yer alan takım
üyelerinin birer fotoğrafı ve ilk 10’a giren dernek\kulüplerin fotoğrafları yeri ve zamanı daha
sonra duyurulacak olan ödül töreninde sergilenecektir.
 Takım oluşturma şartları:
o Her katılımcı takım 20 fotoğraf göndermek zorundadır.
o Söz konusu 20 fotoğraf içinde aynı kişiden en fazla 2 fotoğraf olabilir.
o Fotoğraflar dijital ortamda gönderilmelidir.

İFSAK Takımına katılımcı olabilmek için:
 Dernek aidat borcu olmayan tüm İFSAK dernek üyeleri, aşağıdaki teknik şartlara sahip en fazla 4
fotoğraf ile İFSAK takımında yer alabilmek için başvuru yapabilir. Fotoğrafların teknik özellikleri:
o JPG, sRGB renk uzayında, maksimum kalitede (12) kaydedilmiş, 300 dpi çözünürlükte,
uzun kenarı en az 2400 pixel olan, 3:2 veya 2:3 oranında (belirtilen en/boy oranından
farklı kadrajlar kabul edilmeyecektir (örneğin; kare, panoramik, 4:3, … gibi)) fotoğraflar.
 Fotoğrafların teması:
o Serbest,
o Renkli veya Monokrom,
o Bilgi 1: Fotoğraflarda koherentlik (uyum) aranmamaktadır.
o Bilgi 2: Fotoğrafların herhangi bir program aracılığı ile işlenmesine (örneğin Photoshop),
manipülasyonuna ait sınırlayıcı bir şart bulunmamaktadır.
 Fotoğraflara verilecek isim:
o Katılımcının adı, alt çizgi soyadı, alt çizgi fotoğrafın adı (Türkçe veya İngilizce)
 Örnek 1: ayşe_güler_happychild.jpg
 Örnek 2: ahmet_teoman_arslan_kopru01.jpg
 Başvuru ile birlikte gönderilecek bilgi dosyası:
o Bir Word dokümanına aşağıdaki bilgiler kaydedilecek ve dosya, fotoğraflarla birlikte
gönderilecektir. Dosyanın adı; “Katılımcının adı, soyadı” olacaktır (örneğin: ayşegüler.doc
veya ahmetteomanarslan.doc gibi). Bilgiler;
 Katılımcının adı, soyadı, cep telefonu, e-posta adresi, fotoğraflarının dosya adı,
İFSAK dernek numarası, posta adresi.
 İFSAK Takımı seçmelerine son katılım tarihi: 25 Ekim Çarşamba, saat 20:30, WeTransfer aracılığı
ile iletisim@ifsak.org.tr adresine (fotoğraflar ve katılımcı bilgilerini içeren Word dosyası
gönderilecektir).
 İFSAK Takımını oluşturacak Seçici Kurul Toplanma Tarihi
28 Ekim Cumartesi
Oluşan İFSAK Takımının Üyelere Duyurulması
01 Kasım Salı
 İFSAK Takımını oluşturacak Seçici Kurul;
o Tanju Akleman
İFSAK Yönetim Kurulu Başkanı
o Burak Şenbak
Fotoğraf Sanatçısı
o Serkan Turaç
Fotoğraf Sanatçısı

