MASTER QEP, QEP – PODMÍNKY
POZOR PROSÍM: tyto níže uvedené informace jsou pouze shrnutím pravidel, která jsou v plném znění
pouze v angličtine. Uchazeči si musí přečíst a respektovat QEP a Master QEP pravidla v plném
rozsahu, před odesláním jakéhokoliv panelu. Děkujeme.
Uchazeč o certifikaci zašle vyplněnou přihlášku na sekretariát APF nebo přímo na FEP. Pokud zašle
přihlášku přímo na FEp musí zaslat kopii přihlášky na sekretariát APF (je to požadavek FEP). Pokud
bude přihláška zaslána na sekretariát APF, sekretariát přihlášku zašle na FEP s potvrzením členství
žadatele v APF (je to požadavek FEP).
Pokud pojede zástupce APF na komisi FEP automobilem (platí pro červen 2016 – Polsko), zajistí
odvoz a předání fotografií, CD s fotografiemi a podepsanou přihlášku na FEP.
Pokud nepojede automobilem, zajistí si přepravu autor sám (SR prověřuje možnosti jak zajistit
přepravu vždy).
Jako další službu členům APF připravuje SR možnost odborné konzultace před i v průběhu přípravy
souboru fotografií.
Závazné podmínky pro uchazeče o certifikát:
• Členství v národní asociaci profesionálních fotografu APF. • Souhlas s Evropským kodexem
profesionálního chování FEP. • Předložení souboru 12ti snímku (pro QEP) nebo 20ti snímku (pro
Master QEP). MASTER QEP muže získat pouze držitel certifikátu QEP. • Vyplňte přihlášku v MS Word
(nelze jen rukou) , vytištěnou přiložte k předkládaným fotografiím. • Vyplněnou přihlášku zašle
fotograf na e-mailovou adresu APF nejpozději 1 měsíc před datem uvedeným na webu FEP. Formulář
je ke stažení na www.europeanphotographers.eu. • Registrační poplatek 150/210 Euro pro QEP nebo
250/310 Euro pro Master QEP pošle převodem na účet FEP. Datum i číslo účtu je na přihlašovacím
formuláři. Pokud nebude v termínu jeden den před zasedáním komise poplatek na úctu FEP, práce
nebudou komisi
předloženy.
Podmínky pro úcast
• Soubor obrazů (panel) musí být doručen na adresu uvedenou v přihlášce nejpozději den před
zasedáním komise. • Panely jsou předkládány v kategorii, která odpovídá oboru činnosti kandidáta,
jako jsou například: portrét, svatba, reklama, krajina, reportáž, průmyslová fotografie atd. • Soubor
muže být černobílý, barevný i kombinovaný. • Každá fotografie musí být adjustována samostatně na
podložce o síle do 10mm typu foamboard, polyboard, kapa nebo jiné ekvivalentní. Delší strana
podložky nesmí přesáhnout rozměr 50cm. Jakýkoliv menší rozměr bude posuzován jen po uvážení
předsedy komise. • Nejsou povoleny žádné rámy, celková váha souboru nesmí být větší než 2,5kg. •
Všechny soubory musí být doplněny CD/DVD s digitální verzí všech předkládaných snímků ve kvalitě
300 dpi, 20cm delší strana. • Každý snímek musí být označen na zadní straně číslem, které se shoduje
s náhledem miniatur, který vizuálně určuje prezentaci souboru. • Soubor musí být poslán v obalu,
který bude použit ke zpětnému odeslání prací, v max. velikosti 55x60cm. V případě jiné velikosti nebo
nepoužitelnosti obalu nebudou práce vráceny.

Všeobecné pokyny pro QEP a MASTER QEP
• Všichni uchazeči obdrží písemné vyjádření poroty. Úspěšní kandidáti obdrží certifikát od FEP.
Seznam všech úspěšných uchazečů bude vyvěšen na webových stránkách FEP. • Anonymita všech
kandidátu v průběhu komise je zaručena. • Sekretariátem FEP nebudou předloženy k posouzení,
nebo budou vráceny autorovi panely, které nedodrží tyto podmínky: - předložené práce nejsou v
souladu s těmito pravidly - v případě APF nebyla přihláška podána prostřednictvím Asociace
fotografů ČR - účastnický poplatek nebyl zaplacen
• K tomu aby se sešla komise je potřeba minimálně 40 souboru nebo 30 + 5 uchazečů o Master QEP.
V případě, že nebude dostatek uchazečů, budou všechny předložené práce posouzeny v příštím
termínu QEP.
FEP - vrácení prací
• Pro vrácení prací uchazečům je nutné zaplatit poštovné 60 Euro bankovním převodem na účet FEP
uvedený na přihlášce. • Doporučujeme vám pozorně si pročíst PRAVIDLA QEP v plném rozsahu a
doporučujeme obrátit se na své národní asociace v případě jakékoliv nejasnosti, než odešlete panely.
Autorské právo
Autorské právo na všechny předložené práce zůstává v držení autorů. Nicméně FEP si vyhrazuje
právo užití některého z předložených snímku, bez nároku na honorář pro autora, za účelem
propagace FEP a projektů s tím spojených. Je velmi důležité, aby uchazeč získal v tomto směru svolení
klienta nebo držitele autorských práv s dílem spojených před podáním svého souboru do komise.
Komise Členové komise QEP budou nominováni z řad držitelů QEP a Master QEP na doporučení
národních asociací předsedou komise QEP. Uchazeč o certifikát QEP je úspěšný v případě získání
nadpoloviční většiny hlasů.

