Ликовни конурс

У оквиру пројекта ЕкоКон – Сва лица климатских промена удружење
Екогенеза у партнерству са удружењем Дете – заштитник планете
расписује
ЛИКОВНИ КОНКУРС

„КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ У БОЈИ“
Позивамо вас да изразите своје виђење климатских промена путем
ликовног
рада.
Желимо
да
ваша
креативност
употпуни
мултидисциплинарни приступ тумачења климатских промена који ће бити
заступљен на конференцији ЕкоКон – Сва лица климатских промена.

ПРОПОЗИЦИЈЕ
Право учешћа имају сви грађани са пребивалиштем у Републици Србији.
Избор технике је слободан (туш, оловка, угљен, пастел, темпера, акварел,
гваш, акрил, уље, колаж, фломастери, комбиноване технике, иновативне
технике…).
Радови не смеју бити опремљени (урамљени нити слично), а због
могућности оштећења нису дозвољене скулптуре, керамика, нити било
какви тродимензионални радови.
Максималан формат радова: А3 или блок бр. 5.
Радови могу бити појединачни или групни, оригинално и самостално
израђени за овај конкурс.
Приспели радови се не враћају и биће задржани без накнаде аутору, а
Организатор задржава право да, уз навођење имена аутора, излаже и
објављује радове без било каквих ограничења и без обавезе прибављања
додатних сагласности.
На позадини сваког рада ОБАВЕЗНО написати следеће податке:

1. Име и презиме аутора

2. Припадност једној од старосних група:
предшколски узраст (до 7 година)
основна школа (до 15 година)
средња школа (до 19 година)
одрасли (преко 19 година)

3. Име, презиме, број телефона и имејл адреса пунолетне особе за
контакт

4. Назив рада (по жељи)
Учесници су сагласни да се њихово име и презиме може од стране
Организатора објавити јавно, а сви остали подаци који се у оквиру овог
Конкурса прикупе биће третирани на начин који прописује Закон о
заштити података о личности.
Радови који не испуњавају пропозиције конкурса или стигну након
прописаног рока неће бити узети у разматрање.
Адреса за слање радова:

Удружење Дете – заштитник планете
За ликовни конкурс
„ЕкоКон – Климатске промене у боји“
POST RESTANT
11090 Београд 75

Рок за слање радова је 30.09.2020. године.
Стручна комисија ће одабрати 10 радова који ће бити изложени на
конференцији ЕкоКон – Сва лица климатских промена у новембру 2020.
године у Београду. Аутори изабраних радова биће позвани на ЕкоКон, где
ће им бити уручени сертификати о учешћу.
Радови свих осталих учесника биће објављени у електронском издању
„Зборника уметничких радова”.
За све додатне информације можете контактирати са нама путем сајта
ekokon.ekogeneza.org, на имејл likovni.konkurs@ekogeneza.org или се

обратите директно координаторки конкурса Бојани Живковић путем
имејла bojana@dzp.rs или телефона +381 63 444 845.
Пројекат ЕкоКон – Сва лица климатских промена реализује удружење
Екогенеза у партнерству са удружењем Дете – заштитник планете уз
финансијску подршку Министарства заштите животне средине.
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