Διεθνές Βραβείο Δημοσιογραφίας 2014
(50.000 Ευρώ)

Τ

ο περιοδικό Grimaldi Magazine Mare Nostrum ανακοινώνει, για έβδομη συνεχή χρονιά, την έναρξη
του διαγωνισμού Mare Nostrum Awards, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην προώθηση των
θαλάσσιων αυτοκινητόδρομων, με στόχο να στηριχθεί μια εξαιρετική ευκαιρία συναλλαγής, σύνδεσης
και ανάπτυξης μεταξύ των μεσογειακών χωρών.
Το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ θα κατανεμηθεί μεταξύ έξι νικητών, εκ των οποίων οι τέσσερεις θα
λάβουν το καθαρό ποσό των 10.000 € ο καθένας και άλλοι δύο συμμετέχοντες, οι οποίοι θα είναι κάτω των
40 ετών (να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 1974), θα λάβουν το καθαρό ποσό των 5.000 €.
Όροι συμμετοχής: Δημοσιογράφοι μερικής απασχόλησης, επαγγελματίες δημοσιογράφοι καθώς και
φωτογράφοι, που θα έχουν ασχοληθεί και δημοσιεύσει σχετικά με το θέμα αυτό μεταξύ 15ης Οκτωβρίου
2013 και 15ης Μαίου 2014, τονίζοντας τα πλεονεκτήματα αυτών των συνδέσεων από οικονομικής,
κοινωνικής και περιβαλλοντικής πλευράς, μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό Mare Nostrum
Awards.
Τα βραβεία θα δοθούν σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, ανταποκρίσεις, ντοκιμαντέρ ή ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές εκπομπές, φωτογραφικές εκθέσεις, καθώς και οικονομικο-τουριστικές έρευνες στην Ιταλική,
Αγγλική, Ισπανική, Γαλλική, Καταλανική ή Ελληνική γλώσσα
Όλοι οι συγγραφείς πρέπει να κατοικούν στην Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Τυνησία και το Μαρόκο,
ενώ τα άρθρα που θα υποβληθούν θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί στις αντίστοιχες χώρες σε καθημερινές
εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας και περιοδικά, εκδόσεις πανεθνικής κυκλοφορίας από το χώρο των
μεταφορών και του τουρισμού, ακόμα και στην ηλεκτρονική τους έκδοση, πρακτορεία τύπου, ραδιόφωνα
ή τηλεοπτικούς σταθμούς, φωτογραφικά περιοδικά ή εκθέσεις.
Φιλοξενία Συμμετέχοντων: Στους συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό,
προκειμένου να αποκτήσουν την άμεση πληροφόρηση και την εμπειρία που χρειάζεται για την προετοιμασία
της συμμετοχής τους, θα προσφέρεται ένα ταξίδι μετ’επιστροφής με ένα από τα πλοία της Grimaldi Lines
ή της Minoan Lines, που πραγματοποιούν δρομολόγια μεταξύ της Ιταλίας, Ισπανίας, Τυνησίας, Μαρόκου
και Ελλάδας. Το ταξίδι θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί έως την 30η Απριλίου 2014.
Κριτική Επιτροπή: Οι συμμετοχές θα κριθούν από Διεθνή Κριτική Επιτροπή, που θα αποτελείται από τον
κ. Folco Quilici, συγγραφέα και σκηνοθέτη, καθώς και άλλα σημαντικά μέλη, εκπροσώπους του πολιτισμού
και της δημοσιογραφίας.
Τρόπος συμμετοχής: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν τα έργα τους με συνοδευτική επιστολή
προς την Οργανωτική Γραμματεία του διαγωνισμού έως την 30η Μαίου 2014 μέσω ταχυδρομείου kαι
μέσω e-mail (σε μορφή Word) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mna@grimaldi.napoli.it.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση του Διαγωνισμού από την ενότητα
“Βραβεύσεις” στην ιστοσελίδα www.minoan.gr
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