Tiskovno sporočilo
Benetke-Koper, 2. januar 2015

Marco Polo System GEIE vabi poklicne in ljubiteljske fotografe k sodelovanju na
fotografskem natečaju z naslovom “PATRIMONIO FORTIFICATO Scorci inconsueti
dell’Adriatico / DEDIŠČINA UTRDB Neobičajni pogledi Jadrana”.
Cilj fotografskega natečaja je prispevati k promociji dediščine utrdb severnega
Jadrana, ki se nahaja na območju evropskega programa Slovenija-Italija 2007-14.
Razpisana tematika fotografij natečaja so: vojaške stavbe in razne arhitekture
(kaštelirji), obzidja, stolpi in obrambne strukture različnih obdobji severnega
Jadrana. Natečaj je del projekta »Camaa« - Center vojaških arhitektur severnega
Jadrana.
Fotografije, izbrane s strani mednarodne žirije strokovnjakov, bodo razstavljene na
dveh lokacijah, in sicer v utrdbi Forte Marghera (Benetke) in Palači Gravisi (Koper).
Sodelovanje na natečaju je brezplačno z oddajo lastnih fotografij na e-poštni
naslov foto.camaa@gmail.com do 9. januarja.
Odgovorni direktor Marco Polo System, Pietrangelo Pettenò, je o natečaju dejal:
“Projekt vrednotenja dediščine utrdb poteka v Deželi Veneto že vrsto let. S
pametnimi telefoni je enostavno fotografirati mestno obzidje ali obrambne stolpe v
svojem kraju. Vabimo vse poklicne in ljubiteljske fotografe, da nam pošljejo lastni
pogled na dediščino utrdb Jadrana. Rezultati natečaja bodo razstavljeni na klasični
fotografski razstavi. Fotografije bodo izdelali v najboljših fotografskih laboratorijih.
Odpiramo se novostim s posebno pozornostjo na strokovnosti in tradicionalnimi
tiskarskimi tehnikami.”
Sprejeta bodo vsa dela, nastala s kakršnokoli napravo za digitalno fotografijo,
vključno s pametnimi telefoni. Vse tehnične podrobnosti najdete v pravilniku
natečaja, objavljenem na spletnih straneh www.marcopolosystem.it in

www.cancapodistria.org.
Organizacija: Marco Polo System G.E.I.E., Ulica Forte Marghera 30, Benetke, Italija
Dogodek prireja: Comunità degli Italiani di Capodistria, Via OF 10, Koper, Slovenija
Za dodatne informacije:
mobi ita 331 6920576 (Pietrangelo Pettenò)
mobi slo 041 799 584 (Mario Steffè)
E-pošta za informacije: foto.camaa@gmail.com

NAVODILA FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA
CILJI
Cilj fotografskega natečaja je prispevati k promociji dediščine utrdb severnega
Jadrana, ki se nahaja na območju evropskega programa Slovenija-Italija 2007-14.
Razpisana tematika fotografij natečaja so: vojaške stavbe in razne arhitekture
(kaštelirji), obzidja, stolpi in obrambne strukture različnih obdobij severnega
Jadrana. Za več informacij o dediščini utrdb kliknite na: www.camaa.eu in
www.marcopolosystem.it.
Natečaj je del projekta »Camaa« - Center vojaških arhitektur severnega Jadrana s
končnim ciljem priprave fotografske razstave na dveh prizoriščih. Natečaj je
neprofitne narave.
UDELEŽENCI
Natečaj je odprt za vse poklicne in ljubiteljske fotografe italijanske, slovenske in
tuje narodnosti brez kakršne koli diskriminacije.
POGOJI SODELOVANJA
Za sodelovanje pošljite eno ali več fotografij v elektronski obliki (format JPEG) na epoštni naslov: foto.camaa@gmail.com do 9. januarja 2015.
-

Priporočene dimenzije:
Dimenzije pixel 150 dpi (3000x4500)
Digitalni format 50x70 cm

Avtorji naj napišejo svoje osebne podatke (ime, priimek, elektronski naslov in
telefonski kontakt) in kratek opis izbrane tematike.
Avtorji soglašajo z lastno odgovornostjo, da je bila celotna faza priprave in
postprodukcije opravljena neposredno s strani avtorja oziroma pod njegovim
vodstvom. Fotografije, ki jih žirija zaradi vsebine oceni za neupravičene, so lahko
izključene. Sodelovanje na natečaju poteka izključno preko elektronske pošte in je
brezplačno.

RAZSTAVA
Izbrane fotografije bodo predmet razstave na dveh lokacijah (Benetke, Utrdba
Marghera, Italija in Koper - Capodistria, Slovenija). Fotografije, ki jih bo izbrala
žirija, bodo razstavljene na posameznih prizoriščih.

PRAVICE IN ODGOVORNOSTI

Vse fotografije, ki jih bo organizator prejel v zgoraj navedenih rokih, bodo
pregledane s strani žirije, ki jo sestavljajo strokovnjaki. Izbor žirije je dokončen.
Vsi udeleženci bodo prejeli e-poštno obvestilo o uradnih rezultatih in povabilo na
otvoritev razstav.
Vse avtorske pravice ostajajo last udeležencev. Organizatorji si pridržujejo pravico
do reprodukcije fotografij za promocijske namene natečaja v Italiji in v tujini, ali
za promocijo projekta Camaa ter njegovih dogodkov v kakršni koli obliki, kjerkoli,
tudi na internetu.
Fotografije bodo lahko uporabljene tudi kasneje v nekomercialne namene v zvezi s
promocijo dediščine utrdb, po predhodnem dogovoru z avtorjem. Drugačna uporaba
fotografskega materiala bo predmet morebitnega dogovora med strankama
Odgovornost kandidatov je pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za objavo
fotografij, sodelovanje na razstavi, morebitno vključitev v promocijske materiale,
kot je navedeno zgoraj, vključno s soglasjem portretirancev.
Osebni podatki udeležencev, v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni o
zasebnosti, se bodo uporabljali samo za notranjo organizacijo natečaja.
Organizatorji in predsednik žirije bodo skrbeli za pravilno izvedbo teh pravil in bodo
odločali o kateri koli zadevi, ki ni izrecno napisana v teh navodilih.
Organizacija: Marco Polo System G.E.I.E., Ulica Forte Marghera 30, Benetke,
Italija
Dogodek prireja: Comunità degli Italiani di Capodistria, Via OF 10, Koper,
Slovenija
Za dodatne informacije pokličite:
mobi ita 331 6920576 (Pietrangelo Pettenò)
mobi slo 041 799 584 (Mario Steffè)
E pošta za informacije: foto.camaa@gmail.com

