DNEVI MEDGENERACIJSKEGA
SOŽITJA
Partner:

Člani MeKoS:
·
·
·
·

Zveza društev upokojencev Slovenije
Študentska organizacija Slovenije
Mladinski svet Slovenije
Dijaška organizacija Slovenije

Komisijo za program Dnevov medgeneracijskega sožitja objavlja

Medgeneracijski natečaj
za izdelavo čipke
Razpisujemo natečaj za oblikovanje izdelave čipke, s katerim odpiramo prostor ustvarjalnosti za mlado, srednjo in tretjo
generacijo.
1. Pogoji za sodelovanje
Pravico do sodelovanja imajo vsi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s klekljanjem. Izdelki so lahko v različni klekljarski tehniki.
Tema in motiv čipke sta prav tako lahko poljubna in ju je mogoče razumeti v najširšem smislu. Prednost pri izboru bodo
imele čipke, ki bodo s temo in motivom posvečene medgeneracijskem sožitju.
2. Prijava na natečaj, označevanje del in pošiljanje
Prijavnine ni. Na natečaju sodelujejo vsa dela, ki bodo prispela na ZDUS do vključno 29. marca 2019.
Avtorji pošljejo čipko oz. največ 2 kosa s poljubnimi motivi in tehnikami v formatu A4. Čipka naj bo samostojna na poljubni
podlagi. Vzorci za izdelavo čipk so lahko različni (originali različnih avtorjev ali lastni).
K čipkam priložite pisno izjavo z naslednjimi podatki:
– naslov izdelka,
– ime in priimek avtorja izdelave čipke, domač naslov avtorja čipke, elektronski naslov,
– naziv in ime avtorja vzorca (papirca),
– tehnika izdelave in
– podpisano izjavo avtorja izdelave čipke, na podlagi katere avtor izdelave čipke oz. avtor vzorca prevzema vso odgovornost
glede pravic avtorja vzorca v zvezi z zaščito intelektualne lastnine, ki izhaja iz določil Zakona o avtorski in drugih pravicah.
Ovojnico z izdelki pošljite na:
Zveza društev upokojencev Slovenije
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
S pripisom: Medgeneracijski natečaj za čipko 2019.
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Avtor obdrži na delu moralne avtorske pravice, na ZDUS pa izključno, teritorialno neomejeno in za ves čas trajanja pravic
prenese materialne avtorske pravice reprodukcije v klasični in digitalni obliki za namene promocije dejavnosti.
Izdelki bodo vrnjeni avtorjem po zaključku razstave razen, če v prijavi izjavijo, da jih predajo ZDUS-u, ki jih bo hranil kot
del natečajne dokumentacije.
Pošiljatelj prevzema vso odgovornost in stroške pošiljanja ali dostave izdelka.
Na natečaju ne morejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.
3. Ocenjevanje del, izbor nagrajenih in obveščanje avtorjev
Prejeta dela bo do 20. aprila 2019 pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, ki jo bo imenovala Komisija za program
Dnevov medgeneracijskega sožitja. Med prispelimi deli bodo izbrana tri, ki bodo nagrajena s knjižnimi in praktičnimi
nagradami. O izboru in prejemu nagrad bodo avtorji obveščeni do 26. aprila 2019.
Pri oceni se bodo upoštevali naslednji kriteriji:
– izvirnost ideje,
– motiv, tema vsebine in sporočilnost,
– izvor vzorca,
– raznolikost uporabljenih tehnik klekljanja,
– kakovost izvedbe.
4. Razstava čipk natečaja
Organizator bo pripravil razstavo čipk natečaja, ki si jo bo mogoče ogledati v Ustvarjalnem stičišču ZDUS v času Dnevov
medgeneracijskega sožitja (14. – 16. 5. 2019) na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Vljudno vabljeni k soustvarjanju prvih Dnevov medgeneracijskega sožitja.
Ljubljana, 18. 1. 2019
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