REGLER FOR QEP OG MASTER QEP ANSØGNINGER

K andidaten sk al:
•

Være medlem af en organisation for professionelle fotografer, der er medlem af FEP.

•

Acceptere FEPs Etiske regler for god opførsel.

•

Indsend et panel af 12 billeder for QEP eller et panel bestående af 20 billeder for Master
QEP. MASTER QEP er en højere kvalificering forbeholdt QEP indehavere.

•

Logge ind på FEP hjemmeside, www.europeanphotographers.eu og downloade et QEP eller
Master QEP ansøgningsskema.
.
Udfylde hele ansøgningsskemaet i MS Word, (ingen håndskrevne dokumenter), udskrive
det og vedlægge det de indsendte billeder.

•

•

Sende ansøgningsskemaet via e-mail til FEP på secretariat@europeanphotographers.eu
inden for den frist der angives på FEPs hjemmeside.

•

Via Bankoverførsel betale ansøgningsgebyret på Euro 150,00 for QE eller Euro 250,00 for
MASTER QEP ansøgninger til FEP. Oplysninger om FEPs konto findes på
ansøgningsskemaet. Ansøgninger behandles og bedømmes alene når FEP modtager
dokumentation for at ansøgningsgebyret er betalt.

•

Kopi af ansøgningsskemaet skal også sendes til ansøgerens FEP medlemsorganisation.

Ansøgningsbetingelser
•

Paneler skal modtages på den angivne adresse senest dagen før bedømmelsen.

•

QEP ansøgninger kan indgives indenfor det/de specialer kandidaten, som f.eks Portræt,
Bryllup, Reklame, Landskab, Reportage, Industrial, osv.

•

Panelet printes i farve, sort/hvid eller en blanding.

•

Billederne skal monteres på let pap eller tilsvarende. Billederne skal monteres enkeltvis.
Den korteste side af monteringen må ikke være mindre end 40 cm og den længste ikke
længre end 50 cm.

•

Billederne må ikke indrammes. Samlet vægt max. 2,5 kg.

•

Alle ansøgninger skal vedlægges en CD/DVD med billederne i digital form med en
opløsning på 300 DPI og 20 cm på længste led.

•

Hvert enkelt billede skal numereres på bagsiden. En visuel guide til panelets opsætning
vedlægges og numeres tilsvarende de enkelte billeder.

•

Alle prints skal, for nem håndtering og returforsendelse, indsendes i en genbrugelig
indpakning, der ikke overstiger en maksimale størrelse på 55x60 cm. Paneler pakket i
større emballage returneres ikke.

Generelle noter for såvel QEP og M ASTER QEP
•

Alle kandidater vil modtage en skriftlig meddelelse om resultatet af deres ansøgningGodkendte ansøgere vil modtage et certifikat fra FEP. Kun navne på succesfulde ansøgere
offentliggøres. Alle ansøgeres anonymitet vil blive respekteret på alle tidspunkter, herunder
under bedømmelsen.

•

Ansøgninger vil kun blive bedømt og returneret til ansøgeren, hvis:
o Nærværende “Regler for QEP of Master QEP ansøgninger” overholdes.
o Medlemskab af en FEP Organization bekræftiges.
o Ansøgningsgebyret er betalt

•

Et minimum af 40 QEP ansøgninger (eller 30 QEP plus 5 Master QEP ansøgninger) er
nødvendige for en bedømmelse session kan afholdes. Hvis disse tal ikke er nået,
bedømmes de modtagne ansøgninger på den næste bedømmelsessession

•

FEP returnering af print service

Til dækning af omkostningerne ved tilbagesendelse af dine værker til adressen angivet på
ansøgningsskemaet skal du vedlægge dokumentation for en yderligere bankoverførsel på
et beløb af Euro 60,00.
•

Vi anbefaler du læser alle reglerne grundigt og foreslår du kontakter dit nationale forbund
før du indsender din ansøgning. Mange nationale forbund hjælper kandidater med
mentoring og med at checke at alt er iorden før en ansøgning indsendes.

Copyright
Ophavsretten til alle indsendte billeder forbliver hos indehaveren af ophavsretten. FEP forbeholder
sig dog ret til, uden betaling, at anvende de indsendte billeder til fremvisning, herunder offentligt, i
forbindelse med denne og fremtidige FEP Awards eller projekter. Det er essentielt at ansøgeren
opnår de nødvendige tilladelser til dette fra modeller, klienter med mere inden en ansøgning
indsendes.

Bedøm m elsen
Juryen vælges blandt de QEPer og Master QEPer, som årligt nomeneres af de nationale
organizationer og herefter udvælges af juryens formand. Kandidater skal, for at bestå, opnå flertal
i henhold til reglerne om dette.
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