Naročnik:
Center za idrijsko dediščino
Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija

Povabilo k oddaji ponudbe: Fotografiranje dogodkov v okviru festivala Idrijske čipke 2019
Vabimo vas, da nam pošljete ponudbo za fotografiranje dogodkov v okviru 38. festivala Idrijske čipke 2019 (potekal bo od 14.
do 16. junija 2019 v Idriji), ki zajema skupaj cca. 30 raznovrstnih dogodkov (delavnice, razstave, otvoritvena slovesnost,
večerna zabava, mestni utrip, sejemski utrip, ulične predstave). Naročnik pričakuje tudi fotografije izdelkov na razstavah,
panoramske razglede po mestu/po lokacijah/festivalski utrip ter dokazila za sponzorje: transparenti sponzorjev.
Festivalski dnevi/urnik (14.-16. junij 2019):
* Petek, od 9. do 23.30 ure (priporočamo prisotnost fotografa od 16. ure dalje)
* Sobota, cel dan, od 9. do 24. ure
* Nedelja, cel dan, od 9. do 20. ure
Za vsak posamezni dogodek v okviru Festivala potrebujemo cca. 40 (kakšen dogodek več oz. manj) visoko kakovostnih različnih
fotografij (horizontalnih in vertikalnih), da lahko izbiramo za potrebe medijskih objav. Potrebujemo tudi posamezne posnetke
izdelkov od blizu (izdelke z razstav, 1 fotografija/izdelek).
Fotograf Festivala idrijske čipke prenese vse materialne avtorske pravice na Center za idrijsko dediščino, ki bo uporabljal
fotografije za potrebe promocije Festivala idrijske čipke in turistične destinacije Idrija v različnih medijih.
DOSTAVA:
5 top fotografij s posameznega dogodka in fotografije kot dokazilo za sponzorje (z otvoritvene slovesnosti, stojnice
sponzorjev, transparenti na Trgu sv. Ahaca) nam fotograf dostavi do torka, 18. junija 2019, do 14. ure, celoten sklop fotografij
pa v polnem formatu (.jpeg) do ponedeljka, 1. julija 2019 na digitalnem mediju (DVD) ali preko wetransferja na naslov
tadeja.bezeljak@visit-idrija.si.
Od fotografa pričakujemo primerno opremljenost tudi za delo v slabih svetlobnih pogojih.
Rok za oddajo ponudbe je 15. april 2019, do 15. ure.
Ponudba mora biti napisana na priloženem obrazcu. Povpraševanje za ponudbo je sestavni del ponudbe/izpolnjenega obrazca
zato naj bo pripeto ponudbi, ki jo pošljite na e-naslov: tadeja.bezeljak@visit-idrija.si
Pri izboru ponudnika bomo upoštevali tudi reference fotografa, zato nam posredujte povezavo do vaše spletne fotogalerije oz.
pošljite nekaj primernih referenčnih projektov.
Kot organizatorji prireditve izbranemu ponudniku nudimo promocijo z objavami naziva/imena fotografa med sponzorji Festivala
idrijske čipke na spletnih straneh (www.festivalidrijskecipke.si), v objavi zahvale vsem sponzorjem po zaključenem festivalu in
navajanje avtorja fotografij pri promocijskih objavah fotografij.
Navajanje vrednosti v ponudbi:
* V primeru izdanega računa navedite bruto vrednost z DDV-jem,
* V primeru avtorske pogodbe navedite bruto vrednost pogodbe.
Cena mora biti fiksna in naj vključuje vse morebitne ugodnosti/popuste.
Ponudba mora biti veljavna do: 17. 6. 2019.

OBRAZEC za ponudbo
Ime in priimek/
podjetje
Naslov

Pošta

Davčna št./
ID. št. za DDV

Ponudba za izvedbo fotografiranja in dostavo fotografij po povpraševanju z dne 8. 4. 2019
Način Plačila (označite):
•
•

Avtorska pogodba
Izstavljen račun
Vrednost

Avtorska pogodba (Bruto vrednost)
Račun (Vrednost z DDV-jem)

Ponudba je veljavna do:

Izvedli bomo fotografiranje dogodkov v okviru 38. festivala idrijske čipke 2019 (14. do 16. junij) in dostavili naročniku:
a. po 5 TOP kakovostnih fotografij posameznega dogodka za potrebe različnih medijskih objav ter fotografije kot dokazilo
sponzorjem, najkasneje do torka, 18. junija 2019, do 14. ure.
b. vse kakovostne fotografije (cca. 40 fotografij za posamezen dogodek) na digitalnem mediju (DVD) ali preko wetransferja na
naslov tadeja.bezeljak@visit-idrija.si do ponedeljka, 1. julija 2019.

Podpisani se strinjam s pogoji povpraševanja:

Ime in priimek:

Podpis_____________________

