ORSZÁGOS SZAKKÖRI
ÉS FOTOKLÜBOK

FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁSA

Szolnokon, 1964. április 4—15-ig, a Szolnoki Kulturális Napok
alkalmából a Városi Tanács nagytermében

MEGHÍVJUK
a Szolnoki Kulturális Napok alkalmából rendezendő.
ORSZÁGOS SZAKKÖRI ÉS FOTOKLUBOK
FÉNYKÉPKIÁLLÍTÁSÁN

való

részvételre.

FELTÉTELEK:
A szakköri kiállításra, csak szakköri
kollekció küldhető be. Egy
szakkör 10 képből álló kollekcióval vehet részt. Egy szerzőnek legfeljebb 2 képe lehet a kollekcióban.
A Fotoklubok Szalonjára a meghívott
klub 10 képet küldhet be.
A kollekcióban szerzőnként egy kép lehet.
í'ündkét croportban csak fekete-fehér
képekkel lehet részt venni.
Nevezési díj nincs. A fényképek hosszabbik oldala 40 cm lehet. A
fényképekhez csoportonként külön kísérőjegyzék csatolandó az alábbi adatokkal: A kép címe. a szerző neve, lakáscíme, a szakkör vagy
klub neve és címe.
Beküldési határidő: 1964. március 15,Cím: Ságvári Művelődési Ház. Szolnok. Ságvári utca 14.
A kiállítás, bíráló bizottsága által a kiállításra elfogadott
tzerzőit a rendezőség az alábbi díjazásban részesíti:

képsk

a) Szakköri kollekciónál:
1 darab TISZTELETDÍJ
az öt legjobb kép szerzői között plakettdíj.
b) A klub kollekciónál:
1 darab TISZTELETDÍJ
az öt legjobb kép szerzői között plakettdíj.
A bíráló bizottságnak a javaslata alapján a rendezőség jogosult egyes
díjakat vusza tartani, megosztani, illetve
egyes csoportokat külön
TISZTELETDÍJBAN részesíteni.
A kiállítás megnyitása: 1964. április 4-én, 11 órakor.
A képek visszaküldése: 1964. május l-ig.
A képeket a legnagyobb gondossággal kezeljük, az esetleges sérülésekért, vagy hiányokért
azonban felelősséget nem vál'alunk.
A rendezőség fenntartja magának azt a jogot, hogy a beküldött és
díjazott képeket nyomtatásban megjelentesse, hacsak a beküldő a
nevezési lapon ez ellen nem tiltakozik.
A kiállítók a képanyag
feltételeknek.

beküldésével
A

alávetik

magukat a kiállítási

Szolnoki Kulturális Napok
Rendező Bizottsága

NEVEZÉSI LAP
Szakkör (Fotoklub) neve:
címe:

Sorsz.

Képeim

S/er/n neve, cime

A kiállítási feltételeket elfogadjuk és a képek közléséhez hozzájárulunk.
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