
Fototävling 
Öppen för alla i Sverige, Italien, Kroa-
tien, Ungern och Polen

Tävlingen pågår mellan 1 december 2011- 31 
mars 2012. Du kan när som helst under den 
tiden skicka in dina bilder.

Jury
Mattias Klum, Sverige 
Stefano Unterthiner, Italien 
Roberto Caccuri, Italien

Tema
Hållbar livsstil

Varje tävlande kan skicka in fyra bilder.
Bilderna ska vara tävlingskontoret tillhanda 
senast 31 mars, kl 12.00 (adress nedan).

1:a pris är en resa för två personer med studie-
besök och en naturupplevelse i Italien
2:a pris en 2 dagars resa till Köpenhamn med 
studiebesök
3:e pris presentkort på kameraobjektiv

Vinnande bilder kommer publiceras i en foto-
bok tillsammans med presentation av vinnarna, 
tävlingen, juryn och juryns utlåtande.

 
Tävlingskontor adress: 
Sviluppo Marche SpA – Società 
Unipersonale via Martiri della Resistenza 24 
60125 Ancona, 
Italien
 
Svensk kontakt: 
Lena Eckerberg Energikontor Sydost 
0734- 40 82 75 
 
Läs mer på: www.city_SEC.eu
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”Photo for Change – sustainable 
living in changing economy”: 
en fototävling om energiomställning och 
uppfinningsrika satsningar inom grön 
ekonomi.

Temat är “Hållbar livstil” och bilderna 
ska gestalta förändringarna för en
hållbar omvärld, med fokus på män-
niskor och människors beteende och 
livsstil i dagens samhälle.

Tävlingen är öppen för alla fotointres-
serade, både amatörfotografer och 
professionella fotografer, dessutom 
kommer ett särskilt omnämnande 
omfatta bästa bidrag från fotograf 
under 20 år.

Tävlingen pågår till 31 mars 2012.

Juryn består av den välkände svenske fotografen 
Mattias Klum, samt de båda italienska fotograferna 
Stefano Unterthiner och Roberto Caccuri.
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