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Způsobilost pro uchazeče o certifikát QEP
Uchazeč musí splňovat:

Musí vydělávat na živobytí jako tvůrce statických snímků a to buď fotochemickou cestou nebo
digitálně. Certifikát QEP mohou dostat pouze autoři předložených snímků, certifikát není určen pro
laboranty nebo pomocné pracovníky.
Musí být členem národní asociace profesionálních fotografů. Národní asociace musí být členem
Federace evropských profesionálních fotografů. Nestanoví-li příslušné členské asociace FEP jinak,
žádost musí být zaslána přímo do FEP, ale v každém případě musí být kopie přihlášky zaslány do
příslušné národní asociace (pro APF bylo rozhodnuto, že žádosti se zasílají na sekretariát APF).
Žádosti fotografů, které nejsou členy národní asociace mohou být přijaty za předpokladu, že jsou jako
profesionální fotografové legálně registrováni a s trvalým pobytem v evropských zemích, v kterých
není národní asociace, která je členem FEP. Pokud přijde žádost od fotografa, který není členem
členské asociace FEP, musí být registrován jako plátce daně jako profesionální fotograf a musí
předložit registrační číslo DPH, které bude potvrzené FEP.
Mohou být osoby samostatně výdělečně činné nebo zaměstnanci.
Musí provozovat činnost jako profesionální fotograf po dobu nejméně tří po sobě jdoucích let.
Musí splňovat nezbytné požadavky v oblasti technických dovedností a dosáhnout mezinárodně
uznávaný umělecký a estetický standard nezbytný pro potvrzení profesionálního statusu.
Musí splňovat požadavky na profesionální praktické dovednosti, které budou posouzeny národní
asociací, která je členem FEP.
Musí přijmout Evropský kodex profesionálního chování. stáhnout fep kodex chování

Předložení prací
Každý uchazeč musí předložit soubor 12 obrazů.
Ke každému předloženému souboru musí být přiložen formulář přihlášky QEP. stáhnout formulář
žádosti QEP Tato editovatelná forma může být vyplněna pomocí MS Word, vytištěna a přiložena k
souboru předložených obrazů. Prosím NEPŘIKLÁDEJTE RUČNĚ VYPLNĚNOU ŽÁDOST! POZOR, je
povinné zaslat kopii tohoto formuláře přihlášky do národní asociace. Pro členy APF ČR platí, že
žádosti se i se souborem obrazů předkládají dle interních instrukcí SR APF ČR.
Soubory obrazů předkládá uchazeč v kategorii, na kterou se specializuje, jako je například Portrét,
Svatba, Reklama, Krajina, Architektura, Reportáž, atd.

Obrazy v předkládaném souboru mohou být barevné, černobílé nebo kombinované.
Obrazy musí být adjustovány na kartonu nebo desce tlouštky <10 mm z materiálu foamboard,
polyboard, kapaboard nebo ekvivalent. Každý obraz musí být na samostatné desce. Nejdelší strana
montážní desky nesmí překročit 50 cm. Případné malé odchylky od zadané velikosti posuzuje
předseda komise.
Nejsou povoleny žádné rámy. Celková hmotnost snímků je max. 2,5 kg.
S každým souborem obrazů musí přijít s CD/DVD, které obsahuje digitální verze všech 12 snímků s
rozlišením 300 dpi při delší straně 20 cm pro případné tiskové účely a list s náhledy obrazů v pořadí, v
jakém budou vystaveny při posuzování porotou. Každý obraz musí mít na zadní straně číslo pořadí,
v jakém obrazy budou vystaveny (v souladu s listem s náhledy). Je také vyžadováno označení směru,
tj. kde je „vrch“ obrazu. Důrazně se doporučuje přidat na CD/DVD druhou verzi všech 12 obrazů
v nízkém rozlišení (1024 px delší strana) pro web a prezentační účely. Nezapomeňte uvést své jméno
a adresu na obal CD/DVD a na CD/DVD.

Soubor obrazů musí být předán v opakovaně použitelném obalu o maximální velikosti 55x60 cm,
který bude použit pro zaslání zpět. V případě nedodržení těchto rozměrů nebo použití nevhodného
obalu nebudou obrazy vráceny. FEP nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození při přepravě.
Za všech okolností bude respektována anonymita uchazeč ů s tím, že kopie každé předložené
přihlášky bude automaticky přesměrována na národní asociaci.
Pokud je žádost předložena fotografem, který není členem členské asociace FEP, může být požádán,
aby předložil registrační číslo DPH jak je uvedeno výše, nějaký důkaz o profesním postavení, možná
fotografii svých pracovních prostor, vnitřní nebo vnější , a / nebo příklad brožury, internetové adresy,
nebo jakýkoli další propagační materiál; požadovaná kritéria jsou uvedena v přihlášce.
Přihlášku musí doprovázet příslušný poplatek tak, jak je uvedeno ve formuláři žádosti QEP.
Předložené obrazy budou posouzeny porotou složenou z 5 mezinárodních porotců. Aby uchazeč QEP
uspěl, musí dosáhnout většiny hlasů poroty.
Úspěšní fotografové obdrží vytisknutý certifikát, obdrží také příručku obsahující rady, jak co nejlépe
využít kvalifikaci ve své propagaci.
Držitel certifikátu QEP může požádat o certifikát Master QEP na nejbližším příští komisi MQEP.

Neúspěšní uchazeči obdrží od FEP konstruktivní kritiku svého panelu s důvody, proč panel nebyl
úspěšný.
Tito uchazeči mohou opakovat žádost o certifikát QEP při nejbližší příští komisi.

Poplatek za podání žádosti
Poplatek za podání žádosti € 150,00, je na pokrytí nákladů, jako jsou poplatky za pronájem prostor, kde se
koná komise, tisk certifikátu, výdaje poroty, atd.

Uchazeči musí zaplatit poplatek převodem přímo do FEP. Data FEP Banky jsou uvedeny na přihlášce. FEP
sekretariát bude kontrolovat členství uchazeče v národní asociaci a zaplacení vstupního
poplatku. Registrace přihlášky bude provedena pouze tehdy, pokud FEP obdrží od uchazeče doklad o
zaplacení poplatku.

Návrat souboru QEP obrazů
K pokrytí nákladů na zpáteční dopravu vašich děl na adresu uvedenou na přihlášce je nutné přiložit doklad
o zaplacení příplatku ve výši 60,00 €. POZOR: uchazeči, kteří nezaplatí za tuto službu, musí své panely
sami vyzvednout. Pokud tak neučiní do 15 dnů, panely mohou být odstraněny.

Posuzování
Porota bude vybrána z delegátů jmenovaných každoročně národními asociacemi z jejich držitelů QEP a
MQEP, pro posouzení jednotlivých panelů potom vybere porotu předseda poroty.
Rozhodnutí poroty jsou konečná a závazná, není povolen žádný kontakt s předsedou poroty nebo členy
poroty před nebo po hodnocení.

Autorská práva
Autorské právo všech předložených obrazů zůstává v držení autorů. Nicméně FEP si vyhrazuje právo
použít kterýkoli z předložených obrazů bez nároku na honorář pro autora za účelem propagace FEP a jeho
projekty. Je velmi důležité, aby uchazeč získal povolení klienta nebo držitele autorských práv s dílem
spojených před odesláním obrazů k certifikaci.

Sekretariát a Organizace
Ke svolání základní sestavy poroty je zapotřebí minimálně 20 přihlášek QEP nebo 15 přihlášek QEP + 5
přihlášek MASTER QEP. Pokud bude minimálně 40 přihlášek QEP nebo 35 přihlášek QEP + 5 přihlášek
MASTER QEP bude přizvána druhá skupina porotců.
Všichni kandidáti obdrží písemné oznámení o výsledku posouzení jejich souborů ze sekretariátu
FEP. Veřejně oznámen bude POUZE seznam všech úspěšných uchazečů. Anonymita všech uchazečů bude
respektována po celou dobu, včetně během posuzování souborů porotou. Pouze porotcům a
organizačnímu personálu je povoleno vstoupit do místnosti, kde jsou soubory hodnoceny. Nicméně, po
dohodě s příslušnou hostitelskou asociace, která pořádá komisi, může být pro vzdělávací účely hodnocení
z části přístupné.

Sekretariát FEP nepřipustí k posouzení žádné soubory, pro ketré nebudou splněny následující předepsané
požadavky:

•

předložené obrazy nejsou v souladu s těmito pravidly

•

nebyl zaplaceny předepsané poplatky

•

členství uchazeče nebylo potvrzeno příslušnou národní asociací.

Při nesplnění požadavků budou tyto panely vráceny jejich autorům.
Příslušná národní asociace bude pomáhat s organizací a kontrolou, že je vše v pořádku s jejich uchazeči
před posuzováním jejich souborů. Celková hmotnost panelů, včetně obalu, nesmí překročit 8 kg. Soubory
přesahující tuto hmotnost nebo soubory, u kterých nebyl zaplacen poplatek za navrácení, nebudou
odeslány zpět. V těchto případech musí uchazeči vyzvednout své soubory do 15 dnů, jinak budou
odstraněny.
Úroveň osvětlení pro všechny zasedání poroty bude stejné a to ekvivalent jedna sekunda při F16 s
nastavením na 100 ISO.

