حول اتحاد المصورين الدوليين ()GPU
في البداية ،ال بد من القول أن  GPUال يعتبر بديال لنادي او جمعية او اتحاد للتصوير الفوتوغرافي المحلي .
تأسس  GPUللمصورين الذين يرغبون في المشاركة في منظمة دولية حيث يتولى نشر الفن الفوتوغرافي ويشجع التبادل الثقافي.
 GPUيختلف عن كال من الجمعية االمريكية للتصوير الضوئي  PSAو االتحاد الدولي لفن التصوير الفوتوغرافي .FIAP
 GPUلديه نظام نقاط خاص به حيث يمكن للمصورين تجميع نقاط القبول على الصور المشاركة في المسابقات العالمية المعارض الدولية .ويمكن
لالعضاء التقدم بطلب للحصول على تيجان  GPUعلى حسب عدد النقاط التي تم تجميعها من خالل عدد الصور المقبولة بدون اي شروط اضافية.

هذا ،وباالضافة الى نظام الصور المذهلة هي :أفروديت وهيرميس وزيوس.
 GPUهي منظمة تصوير عالمية يديرها مصورين عالميين لخدمة المصورين في جميع أنحاء العالم ويمثل مجلس اإلدارة حاليا من قبل  8مصورين
دوليين جيديرين من  7دول مع أعضاء  GPUمن  4قارات .كل بلد لديه "ممثل  "GPUالذي هو نقطة االتصال المحلي لجميع القضايا المتعلقة
بمنظمة .GPU
 GPUيشجع جميع انواع ومحاور التصوير الضوئي والتعامل مع الجميع مبني على االحترافية واالحترام المتبادل.
ينظم  GPUاجتماعات اقليمية او محلية لالعضاء باالضافة الى معارض تصوير لتبادل الخبرات والنظر الى المواضيع المهمة المتعلقة بالتصوير
الفوتوغرافي.
موقع  GPUا اللكتروني يتضمن الكثير من المعلومات المهمة عن االحداث والمعارض والمسابقات الفوتوغرافية .باالضافة الى عرض أعمال
االعضاء.
يتم تنظيم مسابقات ربع سنوية لمحور معين ويتم التحكيم فيها من قبل لجنة من المحكمين المؤهلين والمعروفين عالميا .و ستكون أفضل الصور متاحة
للبيع لعامة الناس على شكل "بطاقات التهنئة" حيث يتم إبراز المصور و.GPU
ينظم  GPUورش ومهرجانات ورحالت للتصوير الفوتوغرافي حيث تتيح للمصورين االعضاء والمشاركين فرص اللتقاط صور مع المصورين
المعروفين دوليا من جميع أنحاء العالم وتبادل الخبرات في مختلف محاور التصوير الضوئي.

رسوم االشتراك لالعضاء  30يورو للسنة و  70يورو لثالث سنوات.

طريقة االشتراك:

 .1ارسال المعلومات التالية:
االسم الثالثي:
العمر:
العنوان البريدي:
البريد األلكتروني :
صورة شخصية:
الى:

munaalzaabi@icloud.com

 .2التسجيل في الموقع على:

http://gpuphoto.com/register
اختيار مدة االشتراك وتعبئة البيانات باللغة االنجليزية
اختيار وسيلة الدفع:
 bank transferتحويل بنكي
 Paypalباي بال
 Pay laterالدفع الحقا

في حالة اختيار االخير الرجاء التواصل على االيميل munaalzaabi@icloud.com
او واتس اب رقم
00971564804404
سوف يصلكم إشعار على بريدكم األلكتروني فور تفعيل العضوية وخالل شهر يمكنكم الحصول على بطاقة العضوية والمجلة الدورية باالضافة الى
كتالوج صور االعضاء الفنية وبروش  GPUعن طريق البريد الخاص بكم .

لالستفسار والمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع:
الممثل الرسمي التحاد المصورين الدوليين  :منى الزعابي
munaalzaabi@icloud.com
واتس اب 00971564804404

