Mednarodni nagradni natečaj Instagram fotografij
Živeti z vodo / Living with Water
Trajanje natečaja: 26. januar–20. maj 2018

Muzej za arhitekturo in oblikovanje je že drugič komisar slovenske predstavitve na 16. mednarodni
arhitekturni razstavi na beneškem bienalu – La Biennale, ki je tokrat posvečena temi 'Krajina, voda in
arhitektura'. Voda – od rek do ledeniških jezer, slapov, hudourniških sotesk, prodišč, mrtvic, izginjajočih
jezer, barij, kraških in termalnih izvirov – je skupaj z zalogami pitne vode in morjem eden najmočnejših
in odločilnih dejavnikov oblikovanja in določanja značilnosti slovenskih krajin.
V okviru projekta razpisujemo nagradni natečaj za najboljšo Instagram fotografijo na temo vodnih virov
v Sloveniji. Vabimo vas, da sodelujete s svojimi prispevki, ki jih objavite na svojih Instagram profilih ter
označite s ključnikom #livingwithwater. Natečaj je odprt do 20. maja 2018, ko bo komisija izmed
prispevkov, označenih z #livingwithwater, izbrala 10 najboljših fotografij, ki se bodo uvrstile v finalni izbor
_____________________________________________________________________________
PRAVILA INSTAGRAM NATEČAJA Živeti z vodo / Living with Water
KAKO SODELOVATI / POGOJI ZA SODELOVANJE:
1. Ste v času natečaja polnoletna oseba.
2. Sledite @livingwithwater na Instagramu.
3. Posnemite avtorsko fotografijo na temo » Živeti z vodo / Living with Water «.
4. Naložite posneto fotografijo na Instagram, tako da jo označite s ključnikom
#livingwithwater in označite Slovenski pavijon (@livingwithwater).
5. Bodite pozorni, da je nastavitev vašega profila javna, saj sicer organizator natečaja ne bo mogel
dostopati do vaših fotografij.
6. V času trajanja natečaja med 26. januarjem in 20. majem 2018 lahko vsak sodelujoči objavi tri
fotografije, s katerimi se poteguje za razpisane nagrade.
7. Z objavo fotografije s ključnikom #livingwithwater avtorji fotografij avtomatsko soglašajo s pravili
natečaja Živeti z vodo / Living with Water.
Pravila in pogoji natečaja
TRAJANJE NATEČAJA:
Natečaj Živeti z vodo / Living with Water poteka med 26. januarjem in 20. majem 2018. Avtorji
zmagovalnih fotografij bodo o izboru obveščeni 21. maja, zmagovalec pa bo javno razglašen 24.
oziroma 25. maja.
NAGRADE NATEČAJA:
Avtorji 10 fotografij finalnega izbora bodo za nagrado prejeli publikacijo, ki bo izšla v okviru slovenske
predstavitve na 16. mednarodni arhitekturni razstavi v Benetkah, fotografije pa bodo najverjetneje
(odvisno od izbora kustosov razstave) predstavljene na komplementarni razstavi o vodi in pokrajini, ki
bo leta 2018 na ogled v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO), Pot na Fužine 2, 1000
Ljubljana.

Avtor po mnenju žirije najboljše izmed desetih fotografij, ki se bodo uvrstile v finalni izbor, bo prejel dve
vstopnici in organiziran brezplačni avtobusni prevoz iz Ljubljane v Benetke (vstopna in izstopna postaja
bo določena naknadno) za predogled 16. mednarodne arhitekturne razstave – La Biennale (24-25. maj).
Izbrane fotografije bodo objavljene na Instagram profilu organizatorja natečaja, na spletni strani
organizatorja natečaja (mao.si) in na drugih družabnih omrežjih. Avtorji nagrajenih in za razstavo
izbranih fotografij se bodo morali v roku 2-eh dni po razglasitvi nagrajencev javiti na e-mail naslov
organizatorja (info@mao.si) in mu na način, kot ga bo določil organizator sporočiti osebne podatkeime in priimek, naslov, davčna številka, e-mail naslov, telefonska številka in povezavo do Instagram
profila , po tem pa jih bo organizator natečaja kontaktiral preko njihovega Instagram profila.
Nagrade v obliki publikacije bodo nagrajenim avtorjem s organizatorja podeljene na otvoritvi razstave
komplementarne razstave o vodi in pokrajini, ki bo leta 2018 na ogled v prostorih Muzeja za arhitekturo
in oblikovanje (MAO), Pot na Fužine 2, Ljubljana.
V primeru, ko se nagrajeni avtor po objavi nagrajencev ne javi organizatorju ali osebno ne prevzame
nagrade se šteje, da se nagradi odpoveduje.
ŽIRIJA
Sestava žirije: predstavniki avtorjev slovenske predstavitve 16. arhitekturni razstavi na beneškem
bienalu, predstavnik strokovne javnosti, predstavnik ustvarjalcev komplementarne razstave v MAO
DODATNA PRAVILA IN POGOJI NATEČAJA:
1. Sodelovanje na natečaju pomeni, da je avtor seznanjen in sprejema pravila natečaja in sodeluje pod
navedenimi pogoji.
2. Na natečaju lahko sodelujejo vsi polnoletni posamezniki, ki niso člani žirije natečaja, del projektne
skupine za slovensko predstavitev na 16. mednarodni arhitekturni razstavi na beneškem bienalu ali
zaposleni pri organizatorju (MAO).
3. Z udeležbo v natečaju avtor tudi soglaša, da v primeru izbora fotografije dovoli predstavitev dela na
komplementarni razstavi o vodi in pokrajini, ki bo leta 2018 na ogled v Muzeju za arhitekturo in
oblikovanje (MAO).
4. S sodelovanjem na natečaju avtor dovoljuje uporabo fotografij za promocijske namene natečaja ter
slovenske predstavitve na 16. arhitekturni razstavi na beneškem bienalu, z navedbo avtorja, bodisi
pisno, bodisi v obliki t.i. tagiranja na spletnih socialnih omrežjih.
5. Prejete praktične nagrade se obravnava v skladu z določili o prejemu nagrad, ki jih določa slovenska
davčna zakonodaja.
6. Sodelujoči v natečaju pristajajo na pravila in pogoje uporabe Instagrama, objavljene na
http://instagram.com/legal/terms/.
7. Sodelujoči zagotavljajo, da so vse oddane fotografije njihovo avtorsko delo in da z oddajo dela na
natečaj ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb. V primeru, da se na fotografiji pojavljajo tretje osebe, ki so
prepoznavne, mora avtor pred objavo fotografije pridobiti dovoljenje za objavo fotografije na natečaju.
Sodelujoči zagotavljajo, da z nadaljnjo objavo in uporabo fotografij organizator in sponzor natečaja ne
bosta kršila pravic tretjih oseb.
8. Odločitev žirije je dokončna.
ORGANIZATOR
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)
Pot na Fužine 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
www.mao.si
INFORMACIJE ZA MEDIJE
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)
Pot na Fužine 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Za medije: Za dodatno gradivo, fotografije ali intervjuje se obrnite na: Ana Kuntarič, odnosi z javnostmi
MAO, ana.kuntaric@mao.si, 01 548 42 74
SLEDITE NAM
@livingwithwater

