Razpis natečaja
1. Tema natečaja
Za vse vrste je pomembno, da se lahko premikajo, selijo in sprehajajo znotraj svojega
habitata, vendar pa sredstva, ki omogočajo premikanje ene vrste, t.j. človeka, velikokrat
preprečujejo premikanje ostalih. Avtocesta in železnica, glavna simbola našega svobodnega premikanja, lahko postaneta nepremostljivi zapreki za vse ostale.
Z natečajem želimo spodbuditi fotografski prikaz zaprek, ki onemogočajo premikanje in
prosti pretok, pa tudi strategij, ki se jih živali in rastline poslužujejo za premagovanje zaprek samih, ter instrumentov, ki so jih v isti namen razvili ljudje.
Vabimo vas, da domiselno fotografirate tovrstne vsebine, pri tem pa upoštevate, da zapreke in koridorji niso samo fizične narave, ampak večkrat (včasih sicer manj razvidni, a
prav tako pomembni) tudi kulturnega izvora.
2. Kdo lahko sodeluje
 Natečaj je odprtega značaja, namenjen poklicnim in ljubiteljskim fotografom;
 Na natečaju ne morejo sodelovati udeleženci projekta Econnect

in vsi tisti, ki so

soudeleženi pri projektu ali natečaju.

3. Trajanje natečaja
 Termin za dostavo fotografij je: 22. maj 2010 – 15. januar 2011;
 Po tem terminu se bo žirija sestala in določila najboljše fotografije. Natečaj bo dokončno zaprt 31. maja 2011.
4. Kriteriji za sprejem fotografij
 Na natečaju lahko sodelujejo avtorji posameznih posnetkov, v primeru, da je avtor fotografije tretja oseba, mora le-ta izjaviti, da v celoti in brezpogojno sprejema pravila
tega razpisa;

 Fotografija mora obravnavati temo iz 1. točke, v nasprotnem primeru bo izključena iz
tekmovanja;
 Fotografije morajo nastati v Alpah. Fotograf mora ob predložitvi svojih fotografij čim
točneje navesti lokacijo posnetka, geografske koordinate mora določiti s pomočjo ustreznega spletnega instrumenta Flickr;
 Fotograf bo moral posnetek opremiti z naslovom in kratkim besedilom, v katerem bo
pojasnil ustreznost glede na predlagano temo.
 Fotografije naj bodo v digitalnem formatu, črno-bele ali v barvah. Fotografi, katerih
posnetki bodo izbrani za tisk, bodo morali kasneje posredovati tudi za tisk primerno datoteko;
 V poštev bodo prišle samo fotografije, ki bodo predložene prek posebne skupine na
social networku Flickr na naslov http://www.flickr.com/groups/econnect/. Ne bodo sprejete
že razvite tiskane fotografije ali fotografije na kakršnihkoli drugačnih podlagah.
 Fotografija ne sme biti fotomontaža.
 Vsak udeleženec lahko prijavi največ 3 fotografije.
5. Žirija
Žirijo sestavljajo:
 Paolo Angelini, Italijansko ministrstvo za okolje;
 Denis Curti, direktor agencije Contrasto;
 Guerino Delfino, Chairman & Chief Executive Officer skupine Ogilvy
 Marco Ferrari, znanstveni urednik revije Geo;
 Aurelia Ullrich, project officer CIPRE International;
 Sylvie Vanpeene, CEMAGREF (Institut de recherche pour l'ingégnerie de l'agriculture
ed de l'environnement);
 Chris Walzer, profesor na Research Institute-u of Wildlife Ecology z Dunaja in vodilni
partner projekta.
6. Podelitev nagrad
 12 najboljših posnetkov bo žirija določila s svojim brezprizivnim sklepom.
7. Nagrade

 bivanje za konec tedna v pilotni regiji Primorskih Alp, Locanda del Sorriso;
 bivanje za konec tedna v pilotni regiji Berchtesgaden-Salzburg, Alm- & Wellnesshotel
Alpenhof ****
 košara tipičnih proizvodov iz oaz WWF Italija
 fotografska publikacija WWF-White Star "Ultimi e selvaggi".
Vsi bodo prejeli WWF-beležko iz recikliranega materiala. Za udeležence se pripravljajo še
dodatne nagrade, ki bodo objavljene na naslovu www.econnectproject.eu .
12 izbranih fotografij bodo tiskali in prikazali na razstavi ob zaključni konferenci projekta,
uporabili pa jih bodo tudi za koledar, ki ga bodo razdelili vsem sodelujočim na tej sklepni
prireditvi.
Izjavljam, da:
 dovoljujem, da se moja fotografija lahko brezplačno uporablja v fotogalerijah na spletni
strani Econnecta in v ostalih medijih;
 sem lastnik pravic posredovane fotografije oziroma, da me je lastnik pravic pooblastil,
da prijavim njegovo fotografijo na natečaj. V tem primeru izjavljam, da lastnik pravic
sprejema pravila tega razpisa.
V primeru, da je fotografija izbrana med 12 najboljših:
 dovoljujem, da se moja fotografija natisne in brezplačno prikaže na zaključni konferenci
projekta Econnect;
 dovoljujem, da se moja fotografija brezplačno uporabi za promocijo projekta Econnect.
 V obeh omenjenih primerih bo Econnect dolžan samo imenovati avtorja fotografije.
Zasebnost
V vsakem trenutku lahko udeleženci uveljavijo pravice iz 7. člena italijanskega zakona o
zasebnosti (dostop, sprememba, črtanje, nasprotovanje uporabi) z neformalno zahtevo na
naslov: WWF Italia - Riccardo Nigro r.nigro@wwfrp.it

