Qualified European Professional Photographer(QEP) kandidátusi tudnivalók:
•
A jelöltnek a FEP tagszervezeténél kell tagsági viszonyban lennie (BPIP)
•
El kell fogadnia a FEP által kiírt „Európai szakmai kódexet”
•
A megadott címre és formában el kell juttatnia zsűrizésre 12 db (QEP), vagy
20 db képből álló (a Master QEP esetén) portfoliót/képsorozatott. A Master QEP a
legkimagaslóbb európai szakmai elismerés, amire csak a QEP minősítéssel
rendelkező fotográfusok kapnak meghívást.
•
Jelentkezési lap kitöltése a FEP weboldaláról:
http://www.europeanphotographers.eu/
•
A jelentkezési lapot MS Word-el kell kitölteni (kézírás nem elfogadott). A
lapot kinyomtatva a portfolió/képsorozat mellé kell csatolni.
•
A jelentkezési lapot elektronikusan is el kell küldeni a
secretariat@europeanphotographers.eu email címre, a FEP weboldalán feltüntetett
időhatáron belül.
•
A regisztrációhoz szükséges banki átutalást is el kell küldeni (150 €U QEP,
250 €U Master QEP). A bankszámlaszám adatai a FEP jelentkezési lapon találhatók.
A regisztráció csak akkor érvényes, ha a FEP megkapta a jelölt által befizetett banki
igazolás másolatát (elektronikus másolat elegendő).
•
A nemzeti szervezetnek (BPIP) is be kell küldeni a jelölt jelentkezési lapjának
másolatát.
Beérkezési feltételek
•
A portfolió/képsorozatnak legkésőbb egy nappal a kvalifikáció dátumának
kezdete előtt meg kell érkeznie a jelentkezési lapon található címre.
•
A portfolió/képsorozat minden képét abban a kategóriában kell bemutatni,
amelyben a jelentkező pályázik, pl. Portré, Esküvő, Reklám, Természetfotó,
Sajtófotó, Ipari-Építészetifotó, stb.
•
Az anyagot akár monokróm, színes vagy mindkét eljárással be lehet nyújtani,
szem előtt tartva a magas szintű minőségi levilágítást.
•
Minden képet külön kartonra/hablemezre kell kasírozni. A rövid oldal 40 cmnél nem lehet rövidebb, a hosszabb oldala meg nem lépheti át az 50 cm-t. (40x50-es
kasírfelület javasolt, a kép bármilyen méretarányban szerepelhet)
•
Keret használata nem engedélyezett. A képek maximális tömege 2,5 Kg. Az
egész portfolió postázási tömege, kasírral és dobozzal/tokkal együtt nem haladhatja
meg a 8 kg-ot. Ha ezt a határt túllépné, nincs módunk visszaküldeni a csomagot és a
jelentkező személyesen kell, hogy átvegye a portfoliót/képsorozatot az értesítést
követő 3 hónapon belül. Ez idő után a jelentkezési anyag megsemmisítésre kerül.
•
Minden egyes portfolióhoz/képsorozathoz csatolni kell egy digitális
állományra (CD) rögzített eredeti sorozatot. A képek két mappában két méretben
legyenek kiírva: nagy felbontásban 300 dpi 20cm-es maximális oldalhossz (Jpeg) és
kis felbontásban 72 dpi, 1024 pixel nagyobb oldalhossz (közepes Jpeg).
•
A kasírozás hátoldalán sorszámmal és az oldalhelyesség érdekében felfelé
mutató nyíllal kell jelezni a kandidátus milyen módon óhajtja sorozatát a zsűri elé
tárni.
•
A portfoliót/képsorozatot egy 50x60 cm-nél NEM nagyobb
dobozban/tokban/csomagban kell elküldeni, a könnyebb kezelés, valamint

visszaküldés érdekében. Az adott méretnél nagyobb csomagokat nem áll módunkban
visszajuttatni.

Általános megjegyzések a QEP és a Master QEP-re
•
Minden jelentkező kapni fog a kvalifikációs zsűritől egy írásbeli értesítést az
elért eredményről. A kvalifikált jelöltek oklevelet kapnak a FEP-től. Kizárólag a
kvalifikáción sikerrel szereplők névsora kerül nyilvánosságra. A kvalifikáció minden
lépésénél, így a portfolió értékelése alatt is mindvégig tiszteletben lesz tartva a
jelentkezők anonimitása.
•
Minimum 40 QEP jelentkezés (vagy 30 QEP + 5 Master QEP) szükséges a
kvalifikációs válogatáshoz. Ha ez a mennyiség nem jön össze, akkor az összes
portfolió a következő kvalifikációs alkalom során kerül értékelésre.
•
A FEP titkársága az alábbi feltételek hiányában nem engedélyezi a
portfolió/képsorozat kvalifikációját, valamint elzárkózik a portfolió/képsorozat
visszajuttatásától:
- A bemutatott képek nem felelnek meg a megadott feltételeknek/szabályoknak.
- A nemzeti szervezet (BPIP) által nem megerősíthető jelölt szakmai
státusza/tagminősége.
- A jelentkezés regisztrációs összegének banki átutalása nem érkezik meg.

Képek visszaküldése
•
Postai költségek fedezéséhez csatolni kel egy 60 €uro-s banki átutalási
igazolást. Csak az fizesse be, aki vissza kívánja kapni a képanyagot. Egyeztessen a
nemzeti szervezetével (BPIP) mielőtt beküldené a portfoliót/képsorozatot. Kérjen
segítséget QEP fotográfustól, vagy nézzen utána sikeres portfolióknak, így biztosra
mehet képanyagának kiválasztásával, valamint annak elvárt prezentálásával.
•
A képek személyesen is eljuttathatók és átvehetők a zsűrizés helyszínén, vagy
elküldhetők a nemzeti tagszervezet képviselőjével, ebben az esetben a postai
küldeményre vonatkozó időpontok betartására kell ügyelni.
Szerzői jogok
•
Minden szerzői jog a képek szerzőit illeti, ugyanakkor a FEP fenntartja
magának a jogot, hogy a kvalifikációt elnyert kollekciók képeit anyagi térítés nélkül,
reklám célokra és a FEP által szervezett rendezvények népszerűsítéséhez felhasználja.
•
A portfolió/képsorozat bemutatása előtt a szerzőnek szükséges írásbeli
engedélyt kérni ügyfelétől vagy attól a személytől, aki a képek kapcsán valamilyen
szerzői vagy terjesztési joggal rendelkezik.
Zsűrízés
•
A nemzeti szervezetek által javasolt személyek, ezen belül a FEP elnök által
kiválasztott személyek lesznek évente a vizsgabizottság tagjai. A pályázóknak
rendelkezniük kell a zsűri szavazatának jelentős többségével a szakmai
kvalifikáció megszerzéséhez.
Bővebb felvilágosítás: kvalifikacio@fotointezet.hu

