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PRAVILA NATJEČAJA „OBOJI SVIJET!“
O ORGANIZATORU I SVRSI NATJEČAJA...
1.

Organizator natječaja je Forum za slobodu odgoja, udruga sa sjedištem na adresi: Kralja
Držislava 12, 10 000 Zagreb.

2.

Natječaj se organizira u svrhu promoviranja tolerancije, nenasilja, mirnog rješavanja sukoba uz
poticanje kreativnosti i inovativnosti učenica i učenika.

3.

Natječaj traje od 7. rujna do 28. listopada 2016. godine.

4.

U Natječaju mogu sudjelovati učenice i učenici svih osnovnih i srednjih škola Republike
Hrvatske.
ŠTO MOŽEŠ PRIJAVITI ?

5.

Na Natječaj možeš prijaviti radove u kategoriji fotografije, stripa, plakata, priče, pjesme, video
uratka te ostalih načina kreativnog izražavanja.

6.

Video uradak možeš prijaviti kao grupni rad, a broj učenica i učenika koji sudjeluju u njegovoj
izradi nije ograničen. Trajanje video uratka je do 5 minuta. Molimo te da uz video uradak
navedeš likove i glumce, filmsku ekipu, glazbu i kratak opis radnje.

7.

Fotografiju, strip i plakat možeš prijaviti kao grupni ili individualni rad. Broj učenica i učenika
nije ograničen ukoliko se prijavljuje grupni rad. Dimenzije fotografije, stripa i plakata nisu
ograničene. Pjesmu i priču možeš prijaviti kao individualni rad.
DETALJNIJE O PRIJAVI...

8.

Kada se prijavljuješ na Natječaj, trebaš priložiti prijavnicu, pravilno popunjenu na računalu
zajedno s pripadajućim radom. Molimo te da i na sam rad navedeš podatke: ime i prezime,
razred, školu te ime i prezime mentora.

9.

Ako više učenika/učenica prijavljuje individualne radove, svaki učenik/učenica treba imati
zasebnu prijavnicu.

10.

Na Natječaj možeš poslati maksimalno tri rada, neovisno o tome o kojoj vrsti rada je riječ. U
tom slučaju molimo te da u prijavnici navedeš za koje si sve radove autor.

Centar za mlade Čakovec
Projekt „Oboji svijet šarenim bojama tolerancije“ financiran je uz potporu Grada Zagreba, Ureda gradonačelnika. Ovaj projekt odražava isključivo stajalište Foruma za
slobodu odgoja te se donatori ne mogu smatrati odgovornim prilikom upotrebe informacija koje se u njemu nalaze.

11.

Rad koji si poslao na Natječaj možeš dobiti natrag uz prethodnu molbu do zimskih praznika
školske godine 2016./2017.

12.

Na Natječaj možeš poslati rad koji si u posljednjih godinu dana poslao na druge kreativne
natječaje. U tom slučaju trebaš navesti na koji natječaj si slao rad i kakav je plasman ostvario.

13.

Ako si iz osnovne škole obavezno moraš imati mentora - nastavnika ili stručnog suradnika iz
škole. Ako si iz srednje škole možeš imati mentora, ali on nije obavezan.
PROCJENA RADOVA – TKO I KAKO?

14.

Prijave će ocijenjivati Komisija sastavljena od odgojno-obrazovnih stručnjaka i volontera
Foruma za slobodu odgoja. Komisija će napraviti predselekciju i selekciju pristiglih radova
uzimajući u obzir sljedeće kriterije: promicanje tolerancije i dijaloga, inovativnost, kreativnost,
razrađenost ideje i sveukupnu kvalitetu.

15.

Iz Natječaja će biti isključeni radovi koji su uvredljivi za bilo koju društvenu skupinu, promiču
netoleranciju, nasilje, nasilnu komunikaciju te krše osnovna ljudska prava i slobode. Radovi koji
krše autorska prava će također biti isključeni iz Natječaja.

16.

Komisija odlučuje o dodjeli nagrada najboljim radovima. Nagrade će biti dodijeljene na
priredbi povodom Međunarodnog dana tolerancije 16. studenog 2016. godine.

17.

Radovi koje Komisija ocijeni kvalitetnim će biti izloženi u Knjižnicama grada Zagreba, Splita,
Rijeke, Osijeka i Čakovca tijekom mjeseca studenog i prosinca 2016. godine.
MALO DETALJA ZA KRAJ...

18.

Dobivene nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

19.

Svi učenici koji sudjeluju u Natječaju će dobiti Zahvalnicu za sudjelovanje, a mentori Potvrde o
sudjelovanju.

20.

Sadržaj radova je isključiva odgovornost autora/autorice i njihovih mentora te Forum za
slobodu odgoja ne preuzima odgovornost za bilo kakve nesuglasice i sporove vezane uz
vlasništvo i autorska prava koja natjecatelji i natjecateljice pošalju na Natječaj.

21.

Prijavom na Natječaj pristaješ da se tvoj rad koristi u promotivne svrhe programa i projekata
Foruma za slobodu odgoja.

22.

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici i volonteri Foruma za slobodu odgoja, članovi
njihovih obitelji kao i članovi ocjenjivačke Komisije.

23.

Pravila Natječaja i prijavnica se mogu preuzeti s web stranice Foruma za slobodu odgoja
www.fso.hr ili s Facebook stranice Svi mi koji bojimo svijet tolerancijom.

24.

Prijavnicu i rad treba poslati isključivo poštom na adresu

FORUM ZA SLOBODU ODGOJA
Za natječaj „Oboji svijet!“
p.p. 168
10 001 Zagreb

Ili dostaviti osobno u ured Foruma za slobodu odgoja od 10 do 16 sati svakog radnog dana.

25.

Za sva pitanja i nejasnoće možeš nam se obratiti na oboji.svijet@gmail.com. Na navedeni mail
se ne šalju radovi!

26.

Radovi se primaju do 28. listopada 2016. (priznaje se datum na poštanskom pečatu).

27.

Sudjelujući u ovom Natječaju u potpunosti prihvaćaš Pravila Natječaja.

