CENTER ZA MLADE DOMŽALE RAZPISUJE
LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ

Objem,
Objem, dotik,
dotik, poljub
poljub
Kaj ti pomeni bližina? Kako jo doživljaš? Navdih
za likovna in literarna dela išči v različnih
oblikah ljubezni, odnosih, bližini, dotikih,
prijateljstvu... Pusti domišljiji prosto pot in se
ne omeji na medčloveške odnose.

Dela lahko oddate v različnih likovnih tehnikah in
literarnih žanrih.
Odprtje razstave: datum bo sporočen naknadno
SODELOVANJE NA NATEČAJU JE BREZPLAČNO!
Kategorije:
1. LIKOVNA
2. LITERARNA

Starostne skupine:
A: Predšolski otroci
B: Osnovnošolci
C: Dijaki, študenti in odrasli

Vsak udeleženec lahko sodeluje z največ enim delom v vsaki kategoriji (skupaj
največ 2 deli). Prejeta dela bo pregledala strokovna komisija.
MOŽNOST PRIJAVE IN ODDAJE DEL:
· Dela pošljite ali osebno prinesite na naslov: Center za mlade Domžale,
Ljubljanska 58, p.p. 99, 1230 Domžale, s pripisom »Za natečaj«.
· Literarna dela lahko oddate tudi po elektronski pošti (pdf oblika) na foto@czmdomzale.si s pripisom »Za natečaj«.
Vsa dela morajo biti nujno opremljena s prijavnico in prilogo k prijavnici!
OZNAČEVANJE DEL PRED ODDAJO:
LIKOVNA DELA:
· OBVEZNO izpolnite in izrežite prilogo k prijavnici (Ime in priimek avtorja, naslov
dela, šola, kategorija in starostna skupina) ter jo prilepite na hrbtno stran izdelka:
za vsako delo oziroma vsakega avtorja posebej (princip en avtor, ena prijavnica).
Likovnih del ne sprejemamo v e-obliki.
LITERARNA DELA:
· Če jih boste oddali osebno ali poslali po pošti: OBVEZNO izpolnite in izrežite
prilogo k prijavnici (Ime in priimek avtorja, naslov izdelka, šola, kategorija in
starostna skupina) ter jo prilepite na hrbtno stran izdelka: za vsako delo oziroma
vsakega avtorja posebej.
· Če jih boste poslali po elektronski pošti: OBVEZNO izpolnite prilogo k prijavnici,
shranite jo v pdf obliki in jo pošljite skupaj z delom kot priponko.
Na samem delu naj ne bo nikakršnih podatkov o avtorju. Le-te vnesite v prijavnico
in prilogo. Prilogo nalepite na hrbtno stran dela.
Izbrana dela bodo razstavljena v prostorih Centra za mlade Domžale, Ljubljanska
c. 58, Domžale (Domžalski dom). Z oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da
organizator natečaja lahko uporabi njegova dela za promocijske namene natečaja
v vseh tiskanih medijih in elektronskih medijih ter projekciji brez predhodnega
dovoljenja avtorja ali plačila. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in
izgubo del med pošiljanjem.
Del ob koncu natečaja ne bomo vračali. Osebno jih boste lahko prevzeli v Centru za
mlade Domžale, Ljubljanska c. 58, Domžale.
Za vsa vprašanja smo vam na voljo na www.czm-domzale.si, foto@czmdomzale.si ali 01/722-66-00, 040/255-568.

