
 

FabrianoinAcquarello    فبريانو في االلوان المائيــــــــــــــه 

Arabic Translation for Iraq and all Arabic Countries          

  الترجمــــــــــة العربية للعراق وبقية  الدول العربية                

 

 2222فً فبرٌانو  الفنان لمشاركةوإرشادات   قواعد

 هذه الروابط المهمة: التنسى

 :هو بالكامل إقامتك لحجز

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2 

022.php 

 

 :هي( المنصة) 2222 لمعرض فنية لوحة ترشح

www.internationalwatercolormuseum.com 

 

 :هي( التصويت/  المرشح/  االشتراك كيفية) TUTORIAL منصة

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/selecti 

on2022.php 

f 

 :هو علٌهم والتصوٌت المرشحة الفنٌة األعمال/  الفنانيناعمال   جميع لمشاهدة

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/selection 

2022.php 

 FabrianoInAquarello حولمختصرة  معلومات

FabrianoInAcquarello ًشركة وال ، مجتمًعا وال ، منظمة لٌست: ه. 

 والفنانٌن والمدارس الشركاتو المجتمعات، وجمٌع المنظمات بجمٌع ٌرحب الهٌئة الدولٌة السنوي الذي اجتماع إنه

االجتماع  ذلك ندرك لكننا ، منهم أي من غٌر منافسة مع . العالم فً المائٌة األلوان مع ٌتعاملون الذٌن والمواهب

 .الدولً الثقافً والتبادل اللقاءو مؤتمرنا فً للمشاركة جمًٌعا بهم للترحٌب ومستعدون

 وغٌر تنافسٌة تولٌس ، للفنانٌن تماًما هشامل جمعٌة : هً (      (FabrianoInAcquarello فبرٌانو ان اكوارٌللو مهمة

 .فً الرسم المائً  واإلبداع التقنٌة تعلموالتحفٌز على  للنقاش فرصة توفر  ربحٌة .
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 األجٌال وإشراك اتاالبتكار بشدة فً االهتماممع  الورق. علىالمائً  الرسم وتقنٌات ةالمائٌ لفنانً التروٌج هو هدفنا

 على ٌتشجعون الفنانون حٌث سنه فً كل الفنانٌن فنٌة بٌنال عالقاتاللألداء الفنً و برنامج تقدٌم هو ذلك من القصد .الشابة

 هٌئةال اجتماع ٌرحب سوف .الصداقة وعالقات األنشطة تبادل خالل من ومالحظة مهارات الفنانٌن فٌما بٌنهم، التعاون،

 هذا ٌقتصر الو. الٌوم وانشطة  برامج جمٌع فً المشاركة و االنضمام ٌمكنهم. والهواة والفنانٌن االساتذة الفنانون  بجمٌع

 لمعرض فقط.ا ٌن فً هذاالمختار ٌن الفنان على جتماعالا

FabrianoInAcquarello   فنان تقٌٌم كل خالل من الكبار، الفنانٌن الدولٌٌنلألساتذة  الفردي الفنً التعزٌز إلىٌسعى 

 نفس فً ولكن ، نوعٌة ال على نركز نحن .إلٌه ٌنتمً لذيا المجتمعفً أو بالمنظمة، عالقته وفً الشخصً أسلوبه فً

 مفهوم أن مدركٌن ، العالم فً الجغرافٌة الثقافات تأثٌرتحت  كقٌمة الجودة مفهوم نوعٌة  فً تغٌٌرال قٌمة  ندرك الوقت

 الذٌن الشباب الفنانٌن بمساعدة نلتزمو .شخصً أسلوبو اتجاه وتطوٌر رسم على الجمٌع نشجع نحن .معٌاًرا لٌس الجودة

 .المائٌة األلوان فنفً  همستقبل تنمٌة على تساعدهمبطرٌقة  علٌهم التعرف هً ومهمتنا موهبة، لدٌهم

 Masters Artwork انتاج اسلوب االعمال الفنٌة لألساتذة الفنانٌن  اعادة  أو بنسخ FabrianoInAcquarello ٌسمح ال

and Style.، احترام بشدة  هممن سنطلبو   الشخصٌة الجودةوالموهبة  للتطوٌر ستودٌوللطالب فً اال  فقط ولكن 

 األماكن فً ظهرت التً أو والنشر الطبع بحقوق المحمٌة الصور أو الفنٌة األعمال بنسخ سمحن الو الساتذة وا الموجهٌن

 .فنًال لغرضل توضٌحبال نسمح نحن. المجالت أو الصحف مثل ، المنشوراتو العامة

 اهم مع ، ) اٌار(ماٌو 21 - 22 من الفترة فً فابرٌانوفً   ثم ، بولونٌا فً 2222 ماعــــــــاجت عقد المقرر ومن

 الجماعً الرسم ، المؤتمرات ، (exhibitions) المعارض ، العالم أنحاء جمٌع من والمجتمعات المائٌون الرسامون

 .فً الرسم  الفنً الداء وا

 21 من( Marche and Umbria)   وأومبرٌا ماركً منطقة فً للرسم عطلة ستقام ، FabrianoInAcquarello بعد

 .معٌن  عدد محدودون لكننا ، إلٌها لالنضمام مرافق فنان أو شخص ألي مفتوحة الرسم عطلة ماٌو 21  إلى

 فً الموجود النموذج بواسطة الحجز بترتٌب المشاركات جمٌع إجراء سٌتم

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2 

022.php 

 

 

  2222 لعام فابرٌانو قواعد ملخص

 :كالكتالو واختٌار للمعرض الترشٌح

 :2222 في التواريخ+  اللوجستية الخدمات. 1

 ماٌو 21 -22: هً 2222 لعام أكوارٌلو إن فابرٌانو اجتماع مواعٌد

 21 ، 21 ، ماٌو 22 فً - parc+  للمؤتمرات FICO اجتماعات بمركز BOLOGNA فً -

 فابرٌانو إلىمن و نقلنا سٌ ، فقط كفنانٌن لنا تأجٌره  سٌتم خاص قطار بواسطة ، ماٌو 21 فً - FABRIANO فً -

 بولونٌا إلى والعودة

 ماٌو 22 - 21: هً وأومبرٌا ماركً منطقة فً الرسم عطلة توارٌخ

  الكامل البرنامج) حزٌران ( ٌونٌو شهر منتصف: هً FabrianoInAcquarello WORLD WEBINAR مواعٌد

 قرٌباسٌنشر 
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 :فابريانو إلى المتجه والقطار بولونيا في الفنادق. 2

 تصرٌح حجز أًٌضا منك ٌُطلب. مًعا بولونٌافً  فٌها للبقاء الممٌزة والمواقع الفنادق لحجز خاص مكتب بتنظٌم قمنا لقد -

 بحجز التفضل منك ٌُطلب. االساتذة مع الرسم جلسات+  والخدمات Conference Meeting Center إلى الدخول

 :على الموجود الرابط حسبو بولونٌا فً إقامتك

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2

022.php 

 

 وقت أقرب فً  بالحجز التفضل ٌرجى ، فابرٌانو إلى الخاص القطار فً مقعدك حجز منك ٌُطلب ، الرابط نفس فً -

 :على موجود النموذج رابط.  األماكن من محدود عدد بحجز قمنا حٌث ممكن

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/booking2
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 على ٌقتصر األماكن من ماركً منطقة فً PAINTING HOLIDAY لرقم مكانك حجز أًٌضا ٌرجى الرابط، نفس فً -

 :هو رابطالو. اشخص 222 أول
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 فً بالرسم الحر  للقٌام وتوفٌر وقت ، المدٌنة وسط إلى بولونٌا فً المؤتمر اجتماع موقع من النقل تنظٌم أًٌضا نحاول -

 .ا خاصا برنامج علن الموضوع سٌ  هذا حول. بولونٌا ساحات

 :المؤتمر اجتماع في 2222 المشاركة. 1

. الٌوم فعالٌات  جمٌع فً المشاركة و االنضمام ٌمكنهم. والهواة الفنانٌن االساتذة والطالب  بجمٌع المؤتمر ٌرحب  اجتماع

 المشاركٌن فقط الفنانٌن حضور المنظمة علىالهٌئة  اجتماع ٌقتصر ال

 :(  PLATFORM)  المنصة تنظمها التي للمعارضمتقدمين ال. 4 

 فً المنصةفً  الجمهور ترشٌح   خالل من ٌتم  FabrianoInAcquarello ك وكاتالو معارض فً الفنانٌن مشاركة -

  www.internationalwatercolormuseum.com  :  الرابط

لٌقدم  افضل    فرٌقه معبالمشاركة   Country Leaderالبلد  قائد   بواسطةللمشاركة   الفنان او ترشٌح  اختٌار ٌتم -

 .العالم أنحاء جمٌع من الفنانٌن لجمٌع نفسها هً االختٌار قواعدفً االلوان المائٌة   لبلدالفنانٌن  فً تمثٌل ا

 :العنوان على المنصة فً شخصً تعرٌفً ملف ٌهلد ٌكون أن ومن اجل اختٌار الفنان ٌجب

www.internationalwatercolormuseum.com 

 .الغرض لهذا فتحهفً المنصة   منهم الفنان ٌطلب أن ٌمكن أو     

 .لمنصةالموجود فً االشخصً  ملفال فً الرابط باستخدامفً المشاركة   للترشح طلباتهم تحدٌد الفنانٌن من ٌُطلب

 :ٌمكننا ، المنصةفً   فنان لكل ة الشخصٌالسٌرة  ملف  من ألنه

 منهجًال السٌرة الشخصٌة  ملفال أساس على العالم إلى بجدٌة الفنان تقدٌم  – 2

 المشاركة بها  ٌرٌد التً اللوحة من وكذلك به الخاص ًالفن ملف السٌرة الشخصٌة  أساس على بجدٌة الفنان اختٌار - 2
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 كوالكتالو الحدث بتنظٌم الخاصة المعلومات لجمٌع سرٌع جمع - 1

 الرابط هذا على. (Platform Software  )  البرمجٌات منصة اختٌار من سٌبدأ حٌث الفنان وضوح على التركٌز -1

https://www.internationalwatercolormuseum.com/kennedy/fabrianoinacquerello/selection

2022.php  

 :المفضلٌن ودعم إلٌها LIKE وإضافة المرشحة لفنٌةا األعمال رؤٌة الجمهور لجمٌع ٌمكن حٌث تجد فً المنصة قسم

 

 

 :( Team)  لفرٌقوا  (Adminsالمنصة )  ومسؤول ( Leader)  القائد عاتق على هذه المسؤولٌة   تقع

 .المنصة من خالل  عام للجمهور   وترشٌح اختٌار فًٌتم   الدولة مجموعة ختٌارفً ا  -

 اٌضا للفنان الشخصً الملف خالل منو المقترح الفنً العمل حسب الفنانٌن ختٌارفً  -

مطلق الحرٌة فً تقرٌر تكوٌن فرٌق  لهو بالده من المرشحٌن  ٌهتم بجمٌع  وفرٌقه ( Country Leader) البلد قائد

)  به الخاص القطرٌة المنصة بمسؤول االتصال بالمنصة تتعلق حاجة ألي للفنان ٌمكن,  العرض وفرٌق الكتالوك 

Admin).   ال الذٌن الفنانٌن تعرٌف ملفات وتحسٌن  ترقٌةال أو المساعدة فً  المحددة المسؤولٌة عاتق ٌهعل تقعوالذي 

 .وحدهمل ٌعملوه  أن ٌستطٌعون

 

 .أفقً أو عمودي بشكل -( بوصة 21×  22/  سم 13×  11) ورقةالفنً على  عمللارسم  ٌكون  -

 من بأكثر ٌُسمح المزٌد فٌها ٌوجد التً البلدان فً . لها اختٌارهم تم الذي البلدمنصة  فً مسجل الفنان ٌكون أن ٌجب -

الٌحق له فً مجموعة  معٌنة  الذي رشح  فنانال ،( إلخ ، كندا ، األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات ، إٌطالٌا) واحدة مجموعة

 .وحسب اختٌاره  مجموعاتالالترشٌح فً مجموعة اخرى  فً البلد المتعدد 

 الفنٌة األعمال وإرسال إعداد -1

 .بدقة االلتزام بالشروط ٌجب و – التالً الطلب من هو المحددة الفنٌة ألعمالا تحضٌر 

 اإلطار فً وضعها المنظمة ستوفر تقوٌة، لوحة وبدون إطار بدون الفنٌة األعمال إرسال ٌجب -

 .شفافة بالستٌكٌة حماٌة ورقة مع

 أو أفقً ،( بوصة 21×  بوصة 22=  سم 13×  11=  إمبراطوري نصف) ورقة نصف هً الفنً العمل قٌاسات  -

 (.أكبر أو أصغر) أخرى بقٌاسات ٌسمح الو. عمودي

 البعد ٌزٌد الو. ابٌض ورق / الضوء من مصنوع أنه طالما ، العمل الفنً  حدود على Passpartoutٌمكن وضع -

 تستخدم لن. فابرٌانو منظمةو الفنان لحساسٌة وفًقا هواختٌاري. الورقة نصف عن Passpartout ل اإلجمالً

passpartout  الفنان ابتكرها كما اللوحة ترى أن ترٌدو. 

 الشحن  قبل PVC بالستٌكٌة  ورقة شحنها وضع أثناء اللوحة حماٌة ٌرٌدون الذٌن الفنانٌن هؤالءمن   بشدة ٌطلب  -

 (.الفنٌة األعمال تغلٌف  فتحستقوم ب الحسبان ان الكمارك فً مع االخذ) ضرر أي من اللوحة حماٌةل

 .الفنٌة األعمال توقٌع ٌجب -

 وٌجب ان تكون اللوحة اصلٌة  األخرى الفنٌة األعمال بنسخ ٌسمح ال -
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 .فنً عمل كل ظهر على ولصقه الفنانٌن قبل من( Attached A أ مرفق)ع الفنان" وموق   تعرٌف نموذج" تعبئة ٌجب -

  القائد إلى وتقدٌمه الفنان قبل مناالصلً  (  Attached B ب مرفق" )الفنان تعرٌف نموذج" توقٌع/  تعبئة ٌجب -

Country Leader  ،  نموذج مع المنظمة إلى  ٌستنسخه القائد وٌرسله والذي  Leader Form  C. 

 .العبوة فً مستند أي فً أو ظهرها على الفنٌة لألعمال التجارٌة القٌمة عن أبًدا تعلن ال -

 .االعمال الفنٌة  فً الضرر ٌمنع سوف هذا. (Flat)  مسطح بشكل الفنٌة األعمال زمر ٌرجى -

 تلتصق التً األعمال عن مسؤولٌة أي المنظمة تتحمل لن. ( Rolled Packedلفوفة  ) الم المعبأة الفنٌة األعمال تقبل -

  السفر أثناءاو االضرار فً الكمارك   البعض ببعضها

. 

 والفوائد: التكلفة -أ .1

 :هً 2222 المشاركة تكلفة -

 ٌورو    12و   (والموضوعٌة المادٌة الرقمٌة الفنٌة األعمال) الذٌن ٌعرضون لوحاتهم فً الكالٌري للفنانٌن ٌورو 02

 " للفنانٌن التً تطبع اعمالهم فً الكتالوك فقط"

 .فقط  الفٌدٌو تعرض اعمالهم فً للفنانٌن التً  ٌورو 12

 أثناء أًٌضا تضافان  ٌمكن ( المصرفً التحوٌل تكلفة,  اتككتالو إرسال ، البرٌد ، التغلٌف) أخرى مجتمعٌة تكالٌف ألٌة

 منهم ٌطلب  ذلك بشأن جًدا واضحٌن ٌكونوا أن القادة من ٌُطلب. التكلفة تغطٌة فً ، المشاركة للبلد  المجموعة استعدادات

 التً ٌطلبها قائد المجموعة  المعلومات مالحظة

 نسخةو - لمؤتمراتا وانشطة  – إلقامةا غرفة حجزفً  -  كالكتالو المشاركٌن فً والفنانٌن لقادةل تسهٌالت  كونتس 

–( القائد بواسطة مقدمة ال للشروط وفًقا ذلكالفنانون  ُطلب إذا أًٌضا ورقٌة ونسخة رقمٌة نسخة) كالكتالو من مجانٌة

 .الفنً لعملا إرسال إعادةوتكلفة 

 إلى من مدٌنة  فبرٌانو  - FabrianoInAcquarello منظمة ستغطٌها الفنً العمل شحن تكلفة أن ٌعنً هذا: مالحظة.

Country community Leader ، قائد المجموعة  من الفنٌة أعمالهم جمع ذلك بعد الفنانٌن علىو 

 الى البلد  الكتالوك إرسال وشحن  تكلفة تغطٌة ٌتم  لن و:مالحظة

 الشبكة بواسطة رقمٌة نسخة فً العالم أنحاء جمٌع فً مجاًنا  FabrianoInAcquarello 2022 اتككتالو توزٌع سٌتم -

 ستتم. العالم أنحاء جمٌع فً للفنان الفنٌة لألعمال األقصى واالنتشار الرؤٌة ذلك سٌضمن. الوٌب وموقع االجتماعٌة

 معرض أمٌن من مباشرة ها قائد المجموع ٌطلب التً البلدان لتلك فقط مجاًنا الكتالوكات  من المطبوعة النسخ طباعة

 . .القائد من الخاصة نسختهم اخذ ذلك بعد الفنانٌن وعلى ، البلد قادة قبل من كات الكتالو جمع ٌتم. فابرٌانو

 إٌطالٌا فً فنٌة إقامة: أخرىفائدة  -ب    . 1

ا عماًل  له  ٌرشح الذٌن الفنانٌن جمٌع الى - ًٌ  فإن ، للمنصة الشخصً الملف بواسطة فن

  ٌمكن منحهم  فنانٌن 1 عن ٌقل ال ما ستختار ، FabrianoInAcquarello جنة ل

 ,   فابرٌانو منطقة فً ، 2222 سبتمبر أو أغسطس شهري  فترة خالل ، إٌطالٌا فً فنٌة إقامة

ٌُعرضو  ٌُطلب فٌه لإلقامة منزل الفنان على س  عطلة أحداث خالل ، فابرٌانو لجنة  معو  االخرٌن  مع التعاون منه وس

 .خاًصا ضًٌفا سٌكونون حٌث الصٌفٌة الرسم

 :الفنان مسؤولٌة. 0



 Country بلدال ئدقا من الواردة والطلبات بالتوارٌخ الصارم والتقٌد ، القواعد جمٌع احترام مسؤولٌة فنان كل ٌتحمل -

Leader    فابرٌانو فً مشاركتهمفً  ,  مطلوب  هو كما لمنصة ا  فً الشخصً الملفوسٌرة  المستندات كافة  وجمع 

 .واللوائح القواعد بجمٌع االلتزام على ٌوافقون ٌعنً انهم 

 :المبٌعات. 3

 المنظمة تحتفظ لن - القائد أو بـالفنان المباشر االتصال خالل من فابرٌانو اتفاقٌة خالل بٌع عملٌة أي فً المنظمة ستساعد

 .مئوٌة نسبة بأي

 

 :النهائية المواعيد. 9  

 (شهرٌن حوالً) 2222 ٌناٌر2/  21 إلى 2222 نوفمبر 21/22 مناخر موعد لتسلٌم  االعمال هو   -

 بواسطة حٌث ٌتم االختٌار  والترشٌح       2222 او كتالوك  معرضالللمشاركة فً  الفنً عملهٌقدم  أن للفنان ٌمكن -

 المنصة

 www.internationalwatrcolormuseum.com على ، الشخصً الملف داخل الرابط  تطبٌق من خالل 

 

 العالم أنحاء جمٌع من الترشٌح مشاهدة والفنان للجمهور ٌمكن - المؤتمر اجتماع بداٌة إلى 2222 نوفمبر 22/  21 من -

 :من خالل الرابط  ، واحدة مرة المفضل لهم صوتتو

https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/selection2022.php 

 

 لوقف النهائً الموعد هً( GMT +1) إلٌطالٌا الزمنٌة المنطقة( 21:22) ظهًرا 22 الساعة 2222 ٌناٌر  2/ 21 -

 .الترشٌحات

 المنصة بواسطة المختارٌن الفنانٌن قائمة بإبالغ فابرٌانو إدارة مجلس سٌقوم ، 2222 فبراٌر  2/2 بحلول -

 االجتماعً التواصل وشبكات  Software Platform برمجٌات

 :الـــــــــــــــاالتص. 22

 ، public group  FabrianoInAcquarello facebookالعامة المجموعة إلى لالنضمام مدعوون الفنانٌن جمٌع -

 :الرابط  على األخٌرة اللحظة فً سرٌعال تذكٌرالو معلوماتال جمٌع  لقراءة

https://www.facebook.com/groups/261367377327759 

/ 

 fabrianoinacquarello@gmail.com خالل من بالمنظمة االتصال ٌمكنك -

 :التالٌة الروابط من بدًءا االجتماعٌة والشبكات الوٌب مواقع فً أو ، المنصة  اتصاالت قسم فً المعلومات قراءة ٌمكن

 :العنوان على InArte منظمة موقع

http://www.inartefabriano.it 

http://www.internationalwatrcolormuseum.com/
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/selection2022.php
https://internationalwatercolormuseum.com/fabrianoinacquerello/selection2022.php
https://www.facebook.com/groups/261367377327759
https://www.facebook.com/groups/261367377327759
http://www.inartefabriano.it/
http://www.inartefabriano.it/


 

 :فً المائٌة لأللوان الدولٌة المنصة

https://www.internationalwatercolormuseum.com 

 

Facebook FabrianoInAcquarello (عامة مجموعة )ًالرابط  ف: 

https://www.facebook.com/groups/261367377327759 

 

/ 

Facebook InArte Fabriano (صفحة Page )ًالرابط  ف: 

iano.ithttps://www.facebook.com/inartefabr 

/ 

 :فً( pagina) المائٌة لأللوان الدولً Facebook متحف

https://www.facebook.com/InternationalWatercoloMuseum 

/ 

 : Bolg مذكرة او مدونة

http://fabrianoinacquarello.blogspot.it 

/ 

 .تماًما القواعد FabrianoInAcquarello فً المشاركة باختٌارهم والفنانون القادة سٌقبل

 ٌضمن بما والبرنامج القواعد تعدٌل للمنظمات ٌحق

 .الفور لىع المهتمة األطراف جمٌع بإبالغ قم

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.internationalwatercolormuseum.com/
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http://fabrianoinacquarello.blogspot.it/
http://fabrianoinacquarello.blogspot.it/


 
 
2022 Artist identification card 
 
 
(attached A) 
 
 
(da compilare e da incollare sul retro dell'opera) 
(to be completed and glued on the back of the artwork) 
Nome / Name ……………………………………………………………… 
Cognome / Surname ……………………………………………………………… 
Paese / Country ……………………………………………………………… 
Cell / Mobile ……………………………………………………………… 
e. mail ……………………………………………………………… 
Titolo dell'opera (in STAMPATELLO) e dimensioni 
Artwork title (in letters) and dimensions 
………………………………………………………………………………………………… 
Firma dell’artista / Artist’s Signature 
(leggibile/readable) 
…………………………………………………………………….…… 
Data/date 
…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
2022 Artist identification form 
 
(attached B) 
(firmate dall’arista e consegnate dal Leader) 
(signed by artists and collected by the Country Leader) 
Io sottoscritto / I the undersigned 
(nome e cognome artista) (Artist’s name and surname) 
………………………………………………………………. 
avendo ricevuto informazione delle modalità di partecipazione a Fabriano In 
Acquarello 2022, ed 
accettandola in ogni sua parte, con questa dichiarazione libero il leader, il comitato 
organizzatore 
dell'evento e gli altri terzi da qualsivoglia responsabilità (penale, civile, pecuniaria) 
derivante dal 
danneggiamento o smarrimento della mia opera. Autorizzo la riproduzione della mia 
opera per il 
catalogo o per scopi di pubblicizzazione di FabrianoInAcquarello. 
Having read and understood all information and participation conditions 
at FabrianoInAcquarello 
2022, and accepting it in all its parts, by this declaration I release the 
Leader, the Organizing 
Committee of the Event and other third parties from any responsibility 
(penal, civil, pecuniary) due to 
the damage or loss of my artwork. I authorize the reproduction of my 
artwork for the catalogue or for 
the purposes of advertising of FabrianoInAcquarello. 
Nome / Name ……………………………………………………………… 
Cognome / Surname ……………………………………………………………… 
Paese / Country ……………………………………………………………… 
Cell / Mobile ……………………………………………………………… 
e. mail ……………………………………………………………… 
Titolo dell'opera (in STAMPATELLO) e dimensioni / Artworks title (in letters) and 
dimensions 
………………………………………………………………………… 
Firma dell’artista / Artist’s Segnature (leggibile/lreadable) 
…………………………………………………………………….…… 
Data/date …………………………………………………… 
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