
MEDGENERACIJSKI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE  
VOŠČILNICE 2020 »Moja hišica, moj svet«

Komisija za program Dnevov medgeneracijskega sožitja objavlja

Razpisujemo natečaj za oblikovanje voščilnice, s katerim odpiramo prostor ustvarjalnosti za mlado, srednjo in tretjo generacijo. 
Poudarek je na spodbujanju ustvarjalnosti vseh generacij na področju likovnega in rokodelskega ustvarjanja.

1. Pogoji za sodelovanje
Pravico do sodelovanja imajo vsi, ki se ljubiteljsko ukvarjajo s slikarstvom, drugimi oblikami likovnega ali rokodelskega 
ustvarjanja. Likovni prispevki so lahko v poljubni (risarski, slikarski, grafični) tehniki, lahko tudi s primesmi rokodelskega 
ustvarjanja. Tema in motiv voščilnic naj se navezuje na naslov: Moja hišica, moj svet.

2. Prijava del, označevanje in pošiljanje
Prijavnine ni. Na natečaju sodelujejo vsa dela, ki bodo prispela na ZDUS do vključno 28. februarja 2020.

Avtorji pošljejo voščilnice (priporočilo: do največ 3 kose) s poljubnimi tehnikami v predlaganem formatu: 16 cm x 11 cm  
(ni obvezujoč). 

K voščilnicam priložite listič z naslednjimi podatki: ime in priimek avtorja, elektronski naslov ali domač naslov, naslov dela in 
tehnika izdelave. Prejetega materiala organizator ne bo vračal. Shranjen bo v arhivu ZDUS kot del natečajne dokumentacije. 

Ovojnico z voščilnicami pošljite na:
Zveza društev upokojencev Slovenije
Kebetova 9, 1000 Ljubljana
S pripisom: Medgeneracijski natečaj za voščilnico 2020.

S prijavo avtor zagotavlja, da je delo avtorsko in ga dovoljuje za objavo za namene promocije Dnevov 
medgeneracijskega sožitja, kar med drugimi vključuje tudi objavo v promocijskih gradivih Dnevov in na spletnih straneh  
www.medgeneracijsko-sozitje.si in www.zdus-zveza.si ter družbenih omrežjih ZDUS z ustrezno navedbo avtorja. V nasprotnem 
primeru si organizator natečaja pridržuje pravico do izključitve dela iz natečaja. 

Pošiljatelj prevzema vso odgovornost in stroške pošiljanja ali dostave izdelka.
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Kontakt za informacije: Dijana Lukić, Zveza društev upokojencev Slovenije
T: 01 515 52 41, M: 051 656 532, E: dijana.lukic@zdus-zveza.si 

Partner: Člani MeKoS:
· Zveza društev upokojencev Slovenije
· Študentska organizacija Slovenije
· Mladinski svet Slovenije
· Dijaška organizacija Slovenije



Kontakt za informacije: Dijana Lukić, Zveza društev upokojencev Slovenije
T: 01 515 52 41, M: 051 656 532, E: dnevi-sozitja@zdus-zveza.si

Sodelovanje na natečaju in objave niso honorirane. Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno 
rabo ali kršenje avtorskih pravic tretjih oseb.

Na natečaju ne morejo sodelovati člani ocenjevalne komisije.

Avtor dela se seznani, da bodo njegovi osebni podatki uporabljeni s ciljem zagotavljanja pravic in obveznosti ter vodenja 
evidence za namen promocije Dnevov medgeneracijskega sožitja. Avtor daje s prijavo na natečaj prostovoljno privolitev za 
zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov v evidenci organizatorja natečaja. Avtor se seznani, da ima možnost 
vpogleda v lastne osebne podatke, pravico do popravka in izbrisa podatkov. Tako zahtevo avtor naslovi na ZDUS (Kebetova 9, 
1000 Ljubljana ali tajnistvo@zdus-zveza.si). Organizator bo osebne podatke hranil še dve leti, nato jih bo izbrisal iz evidenc.

3. Ocenjevanje del, izbor nagrajenih in obveščanje avtorjev
Prejeta dela bo do 20. marca 2020 pregledala in ocenila ocenjevalna komisija, ki jo je imenovala Komisija za program 
Dnevov medgeneracijskega sožitja. Med prispelimi voščilnicami bodo izbrane tri, ki bodo nagrajene s knjižnimi in praktičnimi 
nagradami. O izboru in prejemu nagrad bodo avtorji obveščeni do 27. marca 2020.

Pri oceni se bodo upoštevali naslednji kriteriji:
– splošna kreativnost,
– motiv, tema in sporočilnost,
– kakovost dela,
– moč umetniškega izraza,
– vsebina (likovni pristop, motiv),
– ekološki vidik – uporaba materialov za recikliranje (pri rokodelskih delih).

4. Razstava voščilnic natečaja
Organizator bo pripravil razstavo voščilnic natečaja, ki si jo bo mogoče ogledati v Ustvarjalnem stičišču ZDUS v času Dnevov 
medgeneracijskega sožitja (19. – 21. 5. 2020) na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Vljudno vabljeni k soustvarjanju Dnevov medgeneracijskega sožitja 2020. Veselimo se vaših voščilnic ter pogledov na temo 
»Moja hišica, moj svet«.

Ljubljana, 23. 10. 2019
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