ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE

Mladinski center Jesenice
Kejžarjeva 22
4270 Jesenice
tel: (04) 5884 680

PRAVILA IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V NATEČAJU
V OKVIRU KAMPANJE
'Vsi drugačni – vsi enakopravni'

'Živimo skupaj'
V natečaju, ki ga organizira Mladinski center Jesenice in bo potekal v sklopu
projektov kampanje »Vsi drugačni – vsi enakopravni«, ki je sicer partnerski
projekt Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega mladinskega foruma,
veljajo naslednja pravila oziroma navodila:
Sodelujejo lahko:
- osnovnošolci, starejši od 12 let
- srednješolci,
- mladi do 29 let.
Kategorije sodelovanja:
- fotografije
- poezija
- proza
- slike
- druga umetniška dela
Prispela dela naj vsebujejo tematiko:
- medkulturnega dialoga,
- medgeneracijskega dialoga,
- medverskega dialoga,
- antirasizma,
- strpnosti,
- enakopravnosti,
- dostojanstva,
- spoštovanja človekovih pravic,
- demokracije,…
Rok oddaje:
do vključno 17.09.2007;
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Način oddaje
FOTOGRAFIJE, POEZIJA, PROZA
Oddati je potrebno en računalniško pisan izvod dela, in sicer:
a) kot elektronsko sporočilo na e-naslov mcj-info@siol.net:
Naslov/Zadeva e-pošte:
»za natečaj Živimo skupaj«
1. del = besedilo e-sporočila:
podatki avtorja: ime, priimek, letnica rojstva, telefonska številka, šifra
2. del = priloga e-sporočila:
prispevek, podpisan s šifro
b) na CD-ju ali disketi z dokumenti v formatu .doc ali .pdf s
priporočeno pošto na naslov Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva 22,
4270 Jesenice;
c) ali prinesete osebno v Mladinski center Jesenice od ponedeljka do
petka od 10:30 do 19:00, v mesecu juliju in avgustu pa od ponedeljka
do petka med 11:00 in 14:00 ter 17:00 in 20:00 (razen v dneh, ko MCJ
organizira dogodke na prostem)
Pripis na naslovljeni kuverti:
»za natečaj Živimo skupaj«
1. dokument = »Podatki avtorja za natečaj«:
podatki avtorja: ime, priimek, letnica rojstva, telefonska številka, šifra
2. dokument = »Prispevek«:
prispevek podpisan s šifro
SLIKE, DRUGA UMETNIŠKA DELA
Oddati je potrebno en izvod dela, in sicer:
a) s priporočeno pošto na naslov Mladinski center Jesenice, Kejžarjeva
22, 4270 Jesenice;
b) ali prinesete osebno v Mladinski center Jesenice od ponedeljka do
petka od 10:30 do 19:00, v mesecu juliju in avgustu pa od ponedeljka
do petka med 11:00 in 13:00 ter 15:00 in 20:00 (razen v dneh, ko MCJ
organizira dogodke na prostem)
Pripis na naslovljeni kuverti:
»za natečaj Živimo skupaj«
1. list papirja = »Podatki avtorja za natečaj«:
podatki avtorja: ime, priimek, letnica rojstva, telefonska številka, šifra
2. list papirja = »Prispevek«:
prispevek podpisan s šifro
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Nagrade:
Najboljši izdelki bodo nagrajeni.
Kriteriji ocenjevanja:
Ocenjevala se bo vsebinska
predstavljene tematike.

sporočilnost

izdelkov

kot

tudi

aktualnost

Kje bodo dela vidna/objavljena:
- spletna stran MCJ,
- v tiskanem gradivu – publikaciji MCJ (format bo odvisen od prispelih del),
- s strani komisije izbrana dela bodo objavljena tudi v drugih medijih,
- razstava izbranih del v dvorani Mladinskega centra Jesenice (otvoritev: 4.
oktober 2007).
Komisija:
Vsebinsko ustreznost bo vrednotila komisija, sestavljena iz predstavnic in
predstavnikov različnih narodnostnih skupnosti.
Pogoji:
- na natečaju lahko en/-a avtor/avtorica sodeluje z največ po enim delom
iz vsake od kategorij
- avtor obdrži vse avtorske pravice
- avtor pristane na brezplačno objavo dela na spletni strani MCJ, v
zgibanki MCJ in v medijih
- v natečaju lahko sodelujejo izključno dela, ki predhodno še niso
bila objavljena
- prispevkov po tem, ko so oddani, ni mogoče več zamenjati ali popravljati
- odločitev članov komisije je dokončna
- podatki sodelujočih članom komisije ne bodo dostopni, tudi sicer se bodo
uporabili zgolj v namene natečaja
- rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani
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