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NATEČAJ ZA BRALNO ZNAMENJE
Dobro se z dobrim vrača
Vabimo vas, da sodelujete na natečaju za bralno znamenje, ki ga razpisujemo na temo
humanitarnosti Dobro se z dobrim vrača. Na OZRK bomo bralna znamenja uporabili kot
zahvalo pri dobrodelnih akcijah.
RAZPISNI POGOJI
▪ Na likovnem natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih in dijaki srednjih šol.
▪ Bralno znamenje bo veliko 20 x 5 cm. Poslani izdelki so lahko z vseh likovnih področij,
računalniško dodelani ali obdelani.
▪ Izdelek pošljite v elektronski obliki kot sken v dimenziji 20,6 x 5,6 cm in resoluciji 600 dpi.
V tej dimenziji je predviden dodatek 3 mm (z vašim motivom), ki ga tiskarji obrežejo.
▪ En učenec ali dijak lahko pošlje največ tri predloge.
▪ Poleg risbe naj ima izdelek slogan Dobro se z dobrim vrača, logotip RKS, po želji tudi citat
o dobrodelnosti (lasten ali od znanih ljudi).
▪ Likovne izdelke, prispele do 15. aprila 2017 na naslov novo-mesto.ozrk@ozrks, bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali mentorji likovnih dejavnosti na šolah in predstavniki
OZRK.
▪ V tednu RK, 9. 5. 2017, bomo podelili šest enakovrednih nagrad in povabili nagrajence na
izlet na Debeli rtič (13. 5. 2017).
MERILA ZA IZBOR DEL
▪ Sposobnost in zmožnost likovne predstavitve teme na ustvarjalen, domiseln, inovativen,
doživet in prepričljiv način,
▪ usklajenost in ustreznost likovne naloge, motiva in likovne tehnike z likovno razvojno
stopnjo učencev in dijakov,
▪ tehnična izvedba.
PODATKI
Vsakemu poslanemu izdelku naj bodo priloženi naslednji podatki:
▪ ime in priimek avtorja, razred,
▪ točen naslov šole,
▪ ime in priimek mentorja.
Osnovni podatki izbranih in nagrajenih avtorjev bodo naknadno vneseni na
likovne izdelke. Vsa poslana bralna znamenja bodo ostala v arhivu OZRK Novo mesto
ali bila tiskana za namene razstav in promocije likovne kulture mladih in Rdečega križa.

Veselimo se vaših izdelkov!

