Вимоги до здобувачів кваліфікації QEP
Для того, щоб мати право на здобуття сертифікату QEP, кандидат має:
● має заробляти на життя виробництвом статичних зображень, у аналогових або
цифрових формах. Сертифікати QEP можуть бути надані лише тим авторам, які є
креаторами оригінальних зображень, і не є представниками технічного або
обсуговуючого персоналу фотолабораторій.
● має бути членом національної професіної асоціації фотографів. Національна
асоціація має бути членом Федерації Європейских Фотографів, якщо інше не
домовлено відповідними асоціацями-членами FEP. Заявки від авторів, що не є
членами асоціації, можууть бути прийняті лише за умови, що вони є авторами,
зарєстрованими як професійні фотографи, та є громадянами Європейських країн,
в яких відсутні національні професійні асоціації-члени FEP, що могли б їх
представляти. За умови отримання заявки від фотографа, що не є учасником
асоціації-члена FEP, вони мають бути зареєстровані податковими органами в
якості професійних фотографів, а також мають представити ідентифікаційний
номенр ПДВ, або документ, що підтверджує професійне страхування, такі
документи будуть валідовані FEP.
● може бути приватним підприємцем або працівником за наймом.
● має мати стаж роботи в якості професійного фотографа протягом не менш ніж
трьох останніх років.
● має відоповідати необхідним вимогам щодо технічних навичок, а також визнаним
на міжнародному рівні художнім та естетичним стандартам, необхідним для
підтримання високого професійного статусу.
● має відповідати вимогам до навичок професійної діяльностіl, які будуть оцінені
національною асоціацією-членом FEP.
● має прийняти положення Європейського Кодексу Професійної Етики FEP.
● завантажити Кодекс Професйної Етики FEP

Подання робіт
●
●
●
●

●
●
●
●

кожен кандидат має представити портфоліо з 12 робіт.
кожна заявка має супрофоджуватися реєстраційною формою QEP.
завантажити реєстраційну форму qep
Форма має бути віредагована із використанням програми MS Word, надрукованою
та прикріплена до поданих робіт. Будьласка, НЕ ВИКОРИСТАВУЙТЕ РУКОПИСНІ
ДОКУМЕНТИ! Обов’язковою умовою є відправленная копії заяви до офісу
відповідної національної асоціації-члена FEP. УВАГА: Для участі в сесії, що
відбудеться у ГРУДНІ 2013, портфоліо робіт мають надійти не раніше 15 листопада
і не пізніше ніж за день до початку роботи кваліфікаційної сесії, за наступною
адресою:
AKF - Akadémia Kreatívnej Fotografie
Opavská 26
831 01 Bratislava - Slovak Republic
На пакунках також необхідно зробити наступні відмітки:
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Att. KATARINA
PRIVATE - DO NOT OPEN
FEP QEP/MQEP
портфоліо можуть бути представлені в категорії, найближчій до професійної
спеціалізації кандидата; категорії: портрет, весілля, реклама, пейзаж, архітектура,
промисловість, реклама, преса, репортаж і т.ін.
роботи мають бути поданими у надрукованому вигляд, у кольорі або в монохромній
гамі, або іх комбінації.
надруковані роботи мають бути розміщеними на свытлому жакардовому картоніб
чи на аналогічному матеріалі, товщиною не більше 10 мм. На одному паспарту має
бути розміщена лише одна робота. Основа для розміщення не може перевищувати
50 см в довжину. Усі роботи, що не будуть відповідати зазначеним вимогам, будуть
розглянуті лише за рішенням Голови комісії.
використання рам не допускається. Загальна вага зображень має не перевищувати
2.5 кг.
Всі панелі мають бути поданими в комплекті з CD / DVD дисками з цифровими
версіями всіх 12 зображень, у високою роздільною здатністю, 300 px на дюйм, 20
см по довгої стороні, з метою можливого друку, а також споск робіт, у відповідному
порядку, роботи будуть експоновані протягом кваліфікаційної сесії. Кожен
друкований примірник повинен бути чітко пронумерованим із зворотнього боку, з
метою полегшення візуальної ідентифікації; необхідним є використання вказівної
стрілки. Також рекомендується додати до CD / DVD версії копіх робіт меншої
роздільної здатності (1024 px по довгій стороні), для веб та презентаційних цілей.
Не забудьте вказати своє ім'я та адресу на коробці CD / DVD диску і на самому
диску.
всі фотографічні відбитки мають бути подані в кейсі багаторазового використання,
із габаритами, що не будуть перевищувати 55x60 см, з метою полегшення
транспортування та зворотнього почтового відправлення. Кейси, габартити яких
будуть перевищувати задані параметри, не будуть повернені. FEP не несе
відповідальності за втрату, або пошкодження при транспортуванні робіт.
аноноімність кандидатів буде зберігатися протягом сесії; однак, до головного
управління відповідної національної асоціації-члена FEP
буде автоматично
надіслано копію кожної поданої заяви.
в тому разі, якщо заява подається автором, що не є членом відповідної
національної асоціації-члена FEP, він/вона може отримати запит на пред'явлення,
окрім реєстраційного номеру, зазаначеного вище, певних доказів, що будуть
підтверджувати професійний статусу, можливо фотографію приміщення та/або
зразок брошури, адресу веб-сайту, або буд-який додатковий матеріал; відповідні
вимоги зазначено в формі запиту.
відповідна сума внеску за проходження сертифікаціх має супроводжувати заявку,
відповідно до вказаного в бланку заяви QEP.
подані зображення будуть оцінені 5 міжнародними суддями. Кандідат на отримання
звання QEP має отримати більшість голосів суддів, щоб пройти сертифікацію.
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фотографи, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають надрукований
сертифікат, для розміщення у власній студії, а також отримають посібник, щодо
найліпшого використання сертифікату в своїй професійній діяльності.
фотографи, що отримали звання QEP, отримують право на подання своїх робіт
для отримання звання MASTER QEP при проведенні наступної кваліфікаційної
сесії.
кандидатам, чиї роботи не отримають позитивної оцінки, буде представлена
критична конструктивна оцінка їх робіт.
акі кандидати будуть мати можливість повторного проодження квалыфыкацыйного
випробування під час проведення наступної кваліфікаційної сесії.

Реєстраційий внесок
Реєстраційний внесок у розмірі € 150,00 буде використино для покриття витрат, таких як
органызацыйны витрати, сертифыкацыя, витрати члены журы і т.ін.
Канлилати можуть сплатити внесок з використанням системи Paypal (кредитною картою),
або із використанням банківського перекладу, беспосередньо на рахунок FEP. Банківські
реквізити FEP вказано в бланку заяви. Секретаріат FEP бере на себе забов’язання
пыдтвердження статусу кандидата як члена асоціації, а також оплати організаційного
внеску. Реєстраця буде проводитися лише за умови підтвердження виконання
кандидатом оплати організаційного внеску.

Повернення QEP та MQEP робіт
Для покриття витрат на повернення ваших робіт за адресою, вказаною на бланку заяви,
необхідно додати до пакунку додаткову плату в розмірі € 60,00. УВАГА: Кандидати, які не
сплатять цю послугу в будь-якому випадку повинні відкликати панелі; через 15 днів, панелі
будуть знищені.

Суддівство
Члени журі будуть взяті з делегатів, які щорічно висуваються Національними асоціаціями
з числа відповідних власників кваліфікацій QEP та Майстер QEP, після чого будуть
відібрані головою журі FEP.

Авторскі права
Всі права на представлені зображення зберігаються за правовласником. Однак FEP
залишає за собою право використовувати будь-яке з представлених зображень, без
оплати, для використання в рекламних цілях, під час проведення майбутніх проектів та
конкурсів FEP. Дуже важливо, щоб кандидат отримав дозвол клієнта та / або власника
авторських прав, а так само всі необхідні дозволи від моделей, при необхідності, до
відправки робіт.

Секретаріат і організація
Мінімум 20 заявок на отримання кваліфікації QEP або 15 заявок на отримання кваліфікації
QEP + 5 заявок на отримання кваліфікації MASTER QEP розглядаються першим складом
судей. Другий склад суддів буде сформований у разі , якщо кількість заявок

перевищуватиме число в 40 для кваліфікації QEP , або 35 для кваліфікації QEP + 5 для
кваліфікації MASTER QEP .
Всі кандидати отримають письмове повідомлення з результатами оцінки їх робіт з
Секретаріату FEP. Список всіх кандидатів , які успішно пройшли сертифікацію, буде
оголошений додатково. Анонімність всіх кандидатів буде зберігатися при будь-яких
умовах , в тому числі під час проведення сесії.
Секретаріат FEP має право не допустити до проходження оцінки будь-яке портфоліо , у
разі недотримання названих нижче умов. Портфоліо будуть повернені їх авторам в тому
разі якщо:
представлені роботи не відповідають заданим вимогам
не було внесено організаційний збір
членство кандидата не було підтверджено відповідальною асоціацією .
Відповідні національні асоціації будуть надавати допомогу в уладнанні організаційних
питань, а також підтвердженні відповідності власних кандидатів всім вимогам, перш ніж
представлені матеріали будуть представлені для проведення оцінки. Загальна вага
панелей, з урахуванням ваги кейса, має не перевищувати 8 кг. Матеріали більшої ваги,
або портфоліо, для яких не були оплачаени відповідні внески , буде повернено
власникам. У такому разі, кандидати повинні протягом 15 днів забрати матеріали, в
іншому випадку вони будуть знищені.
Рівень освітленості при провеженіі кваліфікаційних сесій буде еквіваленитним параметрам
витримки в одну секунду при світлочутливості F16 (100 ISO) .

