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INFO 172/2020T
ÇEVRİM İÇİ JÜRİ TOPLANTILARI

1 Ocak 2021’den sonra FIAP’a başvurusu yapılan yarışmalar için:
Çevrim içi Jüri Toplantıları İçin Yeni Kurallar
FIAP tarafından çevrimiçi jüri toplantılarına izin verilmesi için aşağıdaki şartların yerine
getirilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki kurallar, jüri üyelerinin beraberce bir yerde bulunmasını
gerektiren baskı yarışmaları için geçerli değildir.
1. Jüri toplantısı
a) Düzenleyici kurum, jüri üyelerinin bulundukları farklı konumlarda fotoğraflara puan
verebilecekleri şekilde uygun yazılım ve imkanlara sahip olmalıdır.
b) Her çevrimiçi jüri puanlaması, ödüllerin verileceği, herkesin katılacağı bir çevrimiçi
toplantı ile sona ermelidir. FIAP temsilcisinin de katılabilmesine imkân verebilmek için
bu toplantının daveti fiaponlineawards@gmail.com adresine de gönderilmelidir.
Bu davet, düzenleyici kurum tarafından, yarışmanın kapanma tarihinden (en son
fotoğraf kabul tarihi) önce gönderilmelidir. Bu çevrimiçi toplantı ekran görüntüleri ile
belgelenmeli (tüm jüri üyeleri bir ekranda hep beraber görülmelidir) ve imzalı jüri
toplantısı raporları myfiap.net sitesindeki ilgili bölgeye yüklenmelidir.
c) Jüri toplantısının çevrimiçi yapıldığı her yarışmada, düzenleyici kurumun bulunduğu
ülke yarışmanın ülkesi kabul edilir ve o ülkede yarışmanın sergisinin açılması
gerekmektedir. Birkaç ülkeden oluşan turlu (circuit) yarışmalarda, her ülkede bir
düzenleyici kurum belirlenmeli ve sergiler ilgili ülkelerinde açılmalıdır.
2. Jüri kararları
a) Yarışmanın bir kategorisinin jüri üyelerinin her biri farklı ülkelerden olmalıdır.
b) Farklı ülkelerden oluşan turlu yarışmalarda, turdaki her düzenleyici kurum, her bir
kategoride, ilgili ve farklı ülkelerden olmak kaydıyla en fazla iki jüri üyesi atayabilir.
c) Yedek jüri üyesi seçiminde, yukarıdaki a) ve b) bendindeki şartlar hala sağlanıyor
olmalıdır.
d) Bir jüri üyesinin hangi ülkeden olduğuna, FIAP’ın aşağıdaki “Jüri Üyesinin Ülkesi”
kuralına bakarak karar verilir.
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3. Jüri Üyesinin Ülkesi
FIAP onaylı yarışmalarda, jüri üyesinin ülkesinin hangi ülke olduğunun tespiti şöyle
yapılır:
a) Bir jüri üyesi, çeşitli ülke vatandaşlıklarına ve oturma izinlerine sahip olsa da bir tek
ülkedenmiş gibi kabul edilir. Asıl oturduğu ülke, vatandaşlık, yarışmalara katılırken
bildirmekte olduğu ülke veya FIAP unvanlarına başvurduğu ülke göz önüne alınır.
b) Bir jüri üyesi bir yarışmada bir ülke belirttikten sonra, başka bir yarışmada başka bir
ülkeden olduğunu bildiremez. Eğer bir jüri üyesinin ülke değiştirmesi söz konusu ise,
bu değişiklik talebi için FIAP’a başvurması gerekmektedir. Bu başvuru hangi ülkeye
yeni kayıt yaptırmak isteniyorsa, o ülkenin FIAP Ülke Temsilcisi’ne yapılmalıdır.
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