
Osnovna škola Ivana Cankaral
Cankareva 10, Zagreb

Hrvatska

Osnovna škola Ivana Cankara
raspisuje likovni natječaj za učenike od 7 do 14 godina s temom

Mir kroz oči djeteta

1. Pravilnik o organizaciji međunarodnog učeničkog slikarskog natječaja Mir kroz oči djeteta (u
daljnjem tekstu "natječaj") opisuje cilj i zadatke natječaja, postupak, mjesto, vrijeme, ocjenjivanje i
nagrađivanje sudionika, širenje informacija .

2. Organizator natječaja je Osnovna škola Ivana Cankara (u daljnjem tekstu “Organizator”),
Cankareva 10, Zagreb, Hrvatska, web stranica https://www.os-icankara.hr/, e-mail: cankarica @ os-
icankara- Zagreb. skole.hr

3. Učiteljica koja organizira i koordinira tijek natječaja i daje informacije o natjecanju je učiteljica 
 Petra Večerić, mag. prim. educ. iz Osnovne škole Ivana Cankara, e-mail: petra.veceric@gmail.com.

1. OPĆA PRAVILA

2. CILJ NATJEČAJA

4. Cilj natječaja je potaknuti učenike na razmišljanje o značenju mira u svom životu, kao i u životu
drugih ljudi.

3. POSTUPAK ZA ORGANIZIRANJE NATJEČAJA

1. skupina - učenici 7, 8 godina;
2. grupa - učenici 9, 10 godina;
3. skupina - učenici 11, 12 godina;
4. grupa - učenici 13, 14 godina.

5. Ovo natjecanje je otvoreno za učenike u dobi od 7 do 14 godina:

6. Radovi moraju biti u formatu A4 ili A3.

7. Predložene umjetničke tehnike: kolaž, pastele, tempera, akvarel, kombinirane tehnike.



ime i prezime autora,
godine autora,
ime i prezime mentora,
e -adresa mentora,
točan naziv obrazovne ustanove.

8. Svaki rad na poleđini mora sadržavati čitko napisano:

9. Organizator ne preuzima odgovornost za netočno dostavljene podatke.

10. Trajanje natječaja - 21. rujna 2021. - 18. veljače 2022. godine.

11. Rad može imati samo jednog autora. Jedna škola može prijaviti najviše četiri rada.

12. Rad se mora poslati do 21. veljače 2022. na adresu

  Osnovna škola Ivana Cankara
  Cankareva 10

  10 000 Zagreb, Hrvatska
  "Mir kroz oči djeteta"

4. EVALUACIJA NATJEČAJA, NAGRADE

13. Radove natječaja ocjenjivat će ocjenjivačko povjerenstvo.

14. Povjerenstvo će ocjenjivati slike u četiri dobne skupine prema sljedećim kriterijima: relevantnost
teme, kreativnost otkrivanjem teme i odabirom tehnike, opći dojam, jedinstvenost i umjetnost
elemenata, cjelovitost djela.

15. Najbolji radovi koje odabere ocjenjivačko povjerenstvo bit će nagrađeni diplomama (osvajači 1.,
2. i 3. mjesta u svakoj dobnoj skupini). Potvrde će biti poslane svim sudionicima putem e -pošte.

16. Rezultati natječaja bit će objavljeni 18. travnja 2022. godine na web stranici škole
https://www.os-icankara.hr/ te će biti organizirana izložba najboljih radova.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

17. Radovi koji ne ispunjavaju uvjete Natječaja, dostavljeni su prekasno ili su plagirani, neće biti
dostavljeni povjerenstvu.

18. Prijavljeni radovi se ne vraćaju autorima.

19. Mentori koji šalju radove na natječaj moraju imati suglasnost roditelja učenika za objavljivanje
njegovih radova s imenom i prezimenom.

20. Organizatori zadržavaju pravo izmjene pravila, uvjeta sudjelovanja, ukoliko je potrebno.


