Aanvragen FIAP onderscheidingen
Ga naar

Een ‘FIAP Photographers Card’ is verplicht.
en maak je persoonlijke profiel aan.

https://www.myfiap.net/user/register/fp

In het bezit zijn van een FIAP Photographers Card;
Voor AFIAP minimaal 1 jaar in het bezit van de 1e acceptatie in salon met FIAP Patronage, iedere volgende
onderscheiding 1 jaar na datum op het vorige diploma;
Bij AFIAP en EFIAP moet er ook met prints aceptaties
zijn behaald verschillende salons;
Van AFIAP naar EFIAP alle acceptaties doortellen;
Maximaal 20% van de acceptaties bij AFIAP en EFIAP
mag bestaan uit acceptaties bij FIAP Youth salons.
Acceptaties bij FIAP Biennials en de FIAP World Cup
Clubs behaald tellen NIET mee;
Een circuit telt bij ‘aantal salons’ als 1 salon, alle acceptaties behaald in het hele circuit tellen wel mee;
Acceptaties behaald met een serie telt als 1 acceptatie;
Voor EFIAP/b opnieuw gaan tellen en daarna alle acceptaties doortellen tot EFIAP/p;
De titels EFIAP/d1 - EFIAP/d3 zijn alleen met prijzen

FIAP titel

minimum

minimum

te behalen;

Titels als ‘geen titel’, de camerafilenaam of alleen
nummers tellen niet mee;

De aanvraag moet volledig digitaal worden ingeleverd;
Aanvraag incl. een kopie van je Fotobondpas;
De AFIAP-EFIAP/d3 onderscheidingen kunnen 1x per
jaar, tussen 1 en 31 januari worden aangevraagd.
Iedere volgende aanvraag minimaal 1 jaar na het behalen van datum op het diploma;
De MFIAP onderscheiding kan 1x per jaar tussen 1 en
31 december worden aangevraagd en 3 jaar na het
behalen van EFIAP na datum op het diploma.
De volledige Engelse voorwaarden, (FIAP Distinctions,
Doc 007/2015/) en voor AVFIAP (FIAP Distinctions, Doc
016-2017) zijn klik hier te downloaden, of op te vragen
bij Marcel van Balken fiap@fotobond.nl
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print acc
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acceptaties

werken

(A- en EFIAP)

salons

landen

prijzen

salons

landen

40

15

4*

15

8

-

-

-

AFIAP

250

50

12 *

30

20

2 **

2

2

AV-AFIAP ****

12

5

-

6

4

-

-

-

AV-EFIAP ****

50

20

-

18

6

-

-

-

EFIAP (doortellen van AFIAP)

EFIAP/bronze (opnieuw gaan tellen)

200

50

-

-

5

4 **

4

4

EFIAP/silver (doortellen van EFIAP/b)

300

100

-

-

10

5 **

5

5

EFIAP/gold (doortellen van EFIAP/s)

500

150

-

-

15

6 **

6

6

EFIAP/platinum (doortellen van EFIAP/g)

700

250

-

-

20

7 **

7

7

EFIAP/diamond 1 (opnieuw gaan tellen)		 15			 5

50 ***

EFIAP/diamond 2 (doortellen van EFIAP/d1)

30			

EFIAP/diamond 3 (doortellen van EFIAP/d2)

50			 10

7

100 ***
200 ***		

MFIAP					portfolio van 20 werken met samenhang
*

Met verschillende werken, meer acceptaties voor hetzelfde werk in een circuit telt als 1 acceptatie

**

Deze werken mogen niet hetzelfde zijn, dan welke zijn ingediend voor eerdere onderscheidingen.

***

Voor EFIAP/d1, d2 en d3 prijzen tellen mee vanaf 1 januari 2015 en dan doortellen.

****

Inleveren van 2 AV werken, voor de AV levels vraag naar de voorwaarden.

In te leveren werken mogen niet hetzelfde zijn, dan welke zijn ingeleverd voor eerdere onderscheidingen.
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vervolg volgende pagina

è
1

vervolg ‘Aanvragen FIAP onderscheidingen’
Download het ‘Aanvraagformuliet FIAP onderscheidingen.
Ga hiervoor naar https://fotobond.nl/fotowedstrijd/ en ga naar FIAP(wedstrijden)
Het Excelbestand volledig invullen.
Als voorbeeld zijn enkele blauwe teksten ingevuld, deze
verwijderen en eigen gegevens invullen
Page A: De persoonlijke gegevens invullen, deze worden
automatisch op de volgende pagina’s ingevuld.
Page B: De lijst met meegeleverde werken, alfabetisch op
titel van het werk. In te leveren werken bij de aanvraag:
Het volledig ingevulde Excel bestand en de digitale .jpg bestanden
300 dpi, 3600 pixels grootste maat).
Bestandsnaam: 528_Voornaam_Naam_Titel.jpg
(528 is de Fotobond)
verzenden alleen via www.wetransfer.com.
(Iedere aanvraag met nieuwe werken)
AFIAP:
EFIAP:

5 werken met min. 3 acc.;
3 werken met min. 3 acc. en 2 werken
met prijs in 2 landen;
EFIAP/b: 4 werken met prijzen in 4 landen en 4 salons;
EFIAP/s: 5 werken met prijzen in 5 landen en 5 salons;
EFIAP/g: 6 werken met prijzen in 6 landen en 6 salons;
EFIAP/p: 7 werken met prijzen in 7 landen en 7 salons;
EFIAP/d1: 5 werken met prijzen in 5 landen en 5 salons;
EFIAP/d2: 6 werken met prijzen in 6 landen en 6 salons;
EFIAP/d3: 7 werken met prijzen in 7 landen en 7 salons.
Plaats een gescande handtekening.

Page C: Lijst van titels van de acceptaties bij de salons

Exhibition wordt Exh., Photographic wordt Phot., etc.
Let op, bij het tellen van het aantal SALONS geldt
een circuit voor één salon. Alle behaalde acceptaties
in het circuit tellen wel mee. Lijsten met FIAP nummers
op internet patronages.fiap.net
Aanvragen verzenden naar de FIAP Liaison Officer.
Volledige digitale aanvraag via internet:
www.wetransfer.com naar fiap@fotobond.nl
Kosten: € 50,-, voor MFIAP € 100,Storten op bankrekeningnr.
NL95 INGB 0794 7601 47,
M.J.A. van Balken, Amstelveen
met vermelding ‘FIAP aanvraag’
Wil je je FIAP card aanpassen met je nieuwe titel?
Ga dan naar www.myfiap.net/user/register/fp
De kosten hiervan zijn € 25,- , excl. verzend- en Paypalkosten.
Zijn er onduidelijkheden, stel je vraag gerust.
FIAP Liaison Officer:
Marcel van Balken, telefoon: 06-55133984
e-mail: fiap@fotobond.nl

invullen. Sorteren alfabetisch op titel van het werk, daarna
op FIAP nr.
De titel ‘geen titel’, de camerafilenaam of alleen nummers wordt NIET geaccepteerd en tellen dan niet mee.
Zet een X bij digitaal of print. Vermeld alleen de salonnaam, de Circuitnaam is niet toegestaan.
Vermeld bijv. 9e Image Salon Delft (Het Holland Int.

Image Circuit is een Internationale salon).
Indien geen salonnaam bekend is zoals bij het Trierenberg
Circuit dan bijv. 22e Trierenberg Circuit – salon 1.
Alleen acceptaties vermelden waarvan de catalogus is
verschenen. Titels waarvan de catalogus nog niet is verschenen tellen niet mee.
Maak logische afkortingen bijv. International wordt Int.,
FIAP
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Succes met je aanvraag.
Stuur deze in tussen
1 en 31 januari.
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