Mednarodni nagradni natečaj in razstava instagram fotografij
NATEČAJ #CreatingPerfectPlaces na INSTAGRAMU
Trajanje natečaja: 6. julij–17. avgust 2018

Siemens in MAO razpisujeta natečaj za najboljšo instagram fotografijo #CreatingPerfectPlaces.
Ljudje kar 90 odstotkov časa preživimo v zgradbah. V njih se rodimo, izobražujemo, živimo,
rekreiramo in delamo. Želimo si dobiti fotografijo, ki bo izpostavljala pomen inovacij, uporabo
pametnih tehnologij, interdisciplinarni pristop ter osredotočenost na človeka kot najpomembnejši
vidik pri oblikovanju popolnih okolij za bivanje in ustvarjanje.
Tema natečaja je povezana z razstavo Stanko Kristl, arhitekt. Humanost in prostor; ta predstavlja
obsežni opus enega najvidnejših slovenskih arhitektov, ki je v svojem delu nenehno preizpraševal
obstoječe stavbne tipologije in načine bivanja – od stanovanjskih objektov, atrijskih hiš, vrtcev do
šol in bolnišnic – ter predlagal alternative, ki temeljijo na inovativnih, eksperimentalnih ter
prostorsko in tehnološko naprednih konceptih. Z domiselno metodologijo projektiranja
kompleksnih objektov, sistemskimi rešitvami, inovativnimi detajli, nekonvencionalno uporabo
materialov in številnimi patenti so Kristlove zgradbe prestopale meje znanega in uveljavljenega.
Pri tem je v središče svojega ustvarjanja vedno postavljal človeka in njegovo doživljanje prostora.
Natečaj je namenjen mladim arhitektom, oblikovalcem, fotografom in drugim ustvarjalcem, ki
delujejo na področju oblikovanja bivalnih in delovnih okolij. Skozi medij fotografije ujemite svojo
vizijo popolnega prostora in potencial inovativnih tehnologij za izboljšanje našega vsakdanjega
življenja.
Fotografije bomo zbirali v času razpisa, med 6. julijem in 17. avgustom 2018, nato pa bo žirija
(predvidoma 23. avgusta) izbrala najboljše. Te bodo predstavljene septembra na korporativnem
dogodku podjetja Siemens v Narodni galeriji.
Če želiš deliti svoj idealni prostor, vzemi telefon, posnemi fotografijo, jo označi s ključnikom
#CreatingPerfectPlaces in objavi na svojem profilu na Instagramu ter tako sodeluj na nagradnem
natečaju!
_____________________________________________________________________________

PRAVILA NATEČAJA #CreatingPerfectPlaces NA INSTAGRAMU
KAKO SODELOVATI:
1. Na svoj telefon naložite aplikacijo Instagram za iPhone ali Android.
2. Na Instagramu sledite profilu @mao_slovenia.
3. Posnemite avtorsko fotografijo na temo »CreatingPerfectPlaces«.

4. Posneto fotografijo naložite na Instagram, pri čemer jo označite s ključnikom
#CreatingPerfectPlaces; označite tudi profil @mao_slovenia.
5. Bodite pozorni, da je nastavitev vašega profila javna, saj sicer organizator natečaja do vaših
fotografij ne bo mogel dostopati.
6. V času trajanja natečaja, med 6. julijem in 17. avgustom 2018, lahko vsak sodelujoči objavi
poljubno število fotografij, s katerimi se poteguje za razpisane nagrade.
Z objavo fotografije s ključnikom #CreatingPerfectPlaces avtorji fotografij avtomatsko soglašajo
s pravili natečaja.
Pravila in pogoji natečaja
TRAJANJE NATEČAJA:
Natečaj #CreatingPerfectPlaces poteka med 6. julijem in 17. avgustom 2018.
NAGRADE NATEČAJA:
Žirija bo med fotografijami, prispelimi na natečaj, izbrala najboljše; te bodo predstavljene v sklopu
korporativnega dogodka podjetja Siemens. Ustvarjalcem najboljših treh del po izboru žirije bo
Muzej za arhitekturo in oblikovanje podelil finančne nagrade – za 1. mesto 500 €, za 2.
mesto 300 € in za 3. mesto 200 €.
POGOJI ZA SODELOVANJE:
1. Pri vsaki objavljeni fotografiji, s katero želite sodelovati na natečaju, morate v opisno polje
dodati #CreatingPerfectPlaces in @mao_slovenia.
2. Nastavljen morate imeti javni dostop do svojega profila na Instagramu.
3. Vsak posameznik sodeluje s svojo fotografijo, skupinska dela niso veljavna.
4. Na natečaju je mogoče sodelovati s poljubnim številom fotografij, objavljenih kadarkoli v času
trajanja natečaja.
5. Na natečaju lahko sodelujejo vsi posamezniki, starejši od 18 let, ki niso člani žirije natečaja in
niso zaposleni pri organizatorju (MAO) ali sponzorju natečaja (Siemens, d. o. o.).
6. Z udeležbo na natečaju soglašate, da v primeru izbora svojih fotografij dovolite njihovo
predstavitev na korporativnem dogodku podjetja Siemens.
IZBOR ŽIRIJE:
Po koncu natečaja se bo 23. avgusta sestala strokovna žirija. Sestavljali jo bodo Tadej Glažar,
profesor (Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani), Tina Gregorič, arhitektka (Dekleva
Gregorič arhitekti), profesorica (Tehniška univerza Dunaj – TU Wien), ter Maja Vardjan,
kustosinja (Muzej za arhitekturo in oblikovanje) in Igor Kulašić, vodja divizije Building
Technologies. Pregledali bodo vse fotografije in:
izbrali tri dobitnike denarnih nagrad, in sicer v višini 500 evrov za 1. mesto, 300 evrov
za 2. mesto in 200 evrov za 3. mesto na natečaju,
pripravili izbor fotografij, ki bodo predstavljene na korporativnem dogodku podjetja
Siemens, d. o. o.
OBJAVA IMEN NAGRAJENCEV IN PODELITEV NAGRAD:
Izbrane fotografije in tri nagrajene fotografije, katerih avtorji prejmejo denarno nagrado, bodo
najkasneje do 1. septembra 2018 objavljene na profilu organizatorja natečaja (@mao_slovenia)
na Instagramu, na spletni strani organizatorja natečaja (mao.si) in na drugih družbenih omrežjih.
Avtorji nagrajenih in za predstavitev izbranih fotografij se bodo morali v roku štirih dni po
razglasitvi nagrajencev javiti na e-naslov organizatorja (info@mao.si) in mu na način, ki ga bo
določil, sporočiti osebne podatke: ime in priimek, naslov, davčno številko, e-naslov, telefonsko
številko in povezavo do profila na Instagramu; prek slednjega bo nato organizator natečaja stopil
v stik z njimi.
Denarne nagrade bodo nagrajenim avtorjem s strani MAO podeljene v septembru 2018.

Če se nagrajeni avtor po objavi imen nagrajencev ne javi organizatorju ali osebno ne prevzame
nagrade, se šteje, da se denarni nagradi odpoveduje.

DODATNA PRAVILA IN POGOJI NATEČAJA:
1. Sodelovanje na natečaju pomeni, da je avtor seznanjen s pravili natečaja, jih sprejema in
sodeluje pod navedenimi pogoji.
2. Z udeležbo na natečaju avtor soglaša, da v primeru izbora fotografij dovoli predstavitev del na
korporativnem dogodku Siemensa 5. septembra v Narodni galeriji v Ljubljani.
3. S sodelovanjem na natečaju avtor dovoljuje uporabo fotografij za promocijske namene
natečaja.
4. S sodelovanjem na natečaju avtor dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov za namen
izpeljave nagradnega natečaja.
5. MAO bo za namen izvedbe nagradne igre oz. natečaja zbral in obdelal osebne podatke treh
nagrajencev, in sicer: ime in priimek, naslov, davčno številko, e-naslov in telefonsko številko.
6. Njihove osebne podatke bo hranil v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov in
Splošne uredbe o varstvu podatkov. Podlaga za obdelavo osebnih podatkov je torej izjava
sodelujočega, da se strinja z zbiranjem, obdelavo in hranjenjem osebnih podatkov.
7. Svojo izjavo lahko kadarkoli prekličete, in sicer tako, da organizatorju na naslov info@mao.si
pošljete izjavo o preklicu soglasja za obdelavo osebnih podatkov.
8. Sodelujoči v nagradni igri oz. na natečaju lahko od organizatorja kadarkoli zahtevajo vpogled,
prepis, kopiranje, dopolnitev, popravo, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma
prenehanje njihove obdelave za namen izvedbe te nagradne igre oz. natečaja. Prav tako lahko
sodelujoči od upravljavca zahtevajo omejitev obdelave osebnih podatkov ter imajo pravico do
prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora obdelavi. Če sodelujoči menijo, da je pri obdelavi
njihovih osebnih podatkov prišlo do kršitve, imajo tudi pravico do vložitve pritožbe pri
informacijskem pooblaščencu.
9. Po preklicu soglasja oz. izpolnitvi namena obdelave osebnih podatkov (ob koncu izvedbe
nagradne igre oz. natečaja) bo organizator nagradne igre oz. natečaja zbrane osebne podatke
sodelujočih uničil. Glede na to, da nagrajenci prejmejo nagrado v vrednosti več kot 42,00 EUR,
se bodo osebni podatki hranili dalj časa, in sicer 10 let, v skladu z določbami Zakona o davčnem
postopku.
10. Nagrajenci bodo podpisali izjavo, s katero bodo potrdili svoje strinjanje s posredovanjem in
obdelavo osebnih podatkov. Podpisano izjavo bodo vrnili na e-naslov info@mao.si ali po pošti na
naslov MAO, Pot na Fužine 2, Ljubljana.
11. Prejete praktične nagrade se obravnavajo v skladu z določili slovenske davčne zakonodaje o
prejemanju nagrad.
12. Sodelujoči na natečaju sprejemajo pravila in pogoje uporabe Instagrama, objavljene na
http://instagram.com/legal/terms/.
13. Sodelujoči zagotavljajo, da so vse oddane fotografije njihovo avtorsko delo in da z oddajo
dela na natečaj ne kršijo avtorskih pravic tretjih oseb. Če so na fotografiji vidne tretje osebe, ki so
prepoznavne, mora avtor pred objavo pridobiti njihovo dovoljenje za objavo fotografije na
natečaju. Sodelujoči zagotavljajo, da z nadaljnjo objavo in uporabo fotografij organizator in
partner natečaja ne bosta kršila pravic tretjih oseb.
14. Odločitev žirije je dokončna.

ORGANIZATOR:
Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO)
Pot na Fužine 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
www.mao.si, www.futurearchitectureplatform.org

Siemens
Trgovsko in storitveno podjetje, d. o. o.

Letališka cesta 29 C, Ljubljana
http://www.siemens.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 Ano Kuntarič, odnosi z
javnostjo MAO, ana.kuntaric@mao.si, 01 548 42 74.
SLEDITE NAM
Instagram/@mao_slovenia
Facebook

