İFOD GALERİ
SERGİ ŞARTNAMESİ
AMAÇ :
Bu şartname, İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği’ne ait olan İFOD GALERİ’de açılacak fotoğraf sergileri için başvuru
şartlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
KATILIM ŞARTLARI:
İFOD GALERİ amatör ya da profesyonel tüm fotoğraf sanatçılarına açıktır.
Kişisel sergi başvuruları sanatçı tarafından, karma sergiler grup temsilcisi tarafından yapılır.
Sergi başvurusu için istenenler elden, kargoyla ve ya e-mail ile gönderilebilir.
Başvurular 5 kişilik bir jüri tarafından incelenecektir.
İFOD GALERİ duvar ölçüleri İFOD web sayfasından indirilebilir.
Sergiler 15 gün ya da 1 ay süreyle açık kalır. Başvuru formunda, “talep edilen tarih aralığı” bu süreler göz
önüne alınarak belirtilmelidir.
Sergi fotoğraflarının İFOD GALERİ’ye getirilmesi ve sergi sonrası galeriden alınması sanatçıya aittir.
Sergisi kabul edilen sanatçı, sergi açılışından en az 15 gün önce dernek hesabına ve ya sekreterliğine
makbuz karşılığı bağış yapmalıdır. Sergi ücretlerini dernek sekreterliğimizden öğrenebilirsiniz.
Sanatçı sergisini iptal etmek isterse, en az 1 ay önceden bildirmek zorundadır, olası masraflar veya bağışlar
iade edilmez.
İFOD her bir sergi için renkli afiş hazırlar. Bu afişlerden Galeri girişine asar. Ayrıca İFOD web sitesinde ve
sosyal paylaşım sitelerinde sergi haberini paylaşır, sanatseverlere duyurur.
İFOD her bir sergi için ayrı basılı davetiye hazırlamaz. Sanatçı kendi hazırlayacağı davetiyenin üstünde İFOD
GALERİ’nin ismini ve dernek logosunu kullanmak zorundadır.
Basit (içkisiz) bir açılış kokteyli dernek tarafından karşılanır. Dernek, kokteylin hazırlanmasında yardımcı
olur (masa, bardak, tabak v.s.) Alkollü içecekler ve özel ikramlar sanatçı tarafından karşılanır.
BAŞVURU İÇİN GEREKENLER:
İFOD GALERİ Sergi Başvuru Formu
Sanatçının özgeçmişi
Karma sergi ise katılımcıların listesi ve kısa özgeçmişleri
Sergide yer alacak fotoğrafların kayıtlı olduğu CD (Fotoğraflar JPEG formatında, 300 dpi çözünürlükte ve
kısa kenarı en az 2000 piksel olacaktır)
SEÇİCİ KURUL:
1.
2.
3.
4.
5.

Berna Kızıltan (İFOD Yönetim Kurulu Üyesi)
Nevcihan Güroğlu Alanyalı (İFOD Yönetim Kurulu Üyesi)
Seda Şengök (İFOD Yön.Krl.Bşk.Yrd.)
Selim Bonfil (İFOD Yönetim Kurulu Üyesi)
Yusuf Tuvi, AFIAP (İFOD Onur Üyesi)

ZİYARET SAATLERİ :
Hafta içi ve Cumartesi 10:30 – 18:30 saatleri arası.

İFOD GALERİ
Adres : Kıbrıs Şehitleri Cad. No:185/102 Aksoy Apt. Alsancak-İZMİR
Tel. : 0 (232) 464 32 12

E-posta : ifod@ifod.org

www.ifod.org.tr

