Moja Europa
natječaj
Kako bi potaknuo djecu i mlade na sudioništvo u izgradnji zajedničke europske budućnosti, Europe Direct Informacijski centar
Slavonski Brod u suradnji s Europskim domom Slavonski Brod i Parlamentom mladih SB, organizira natječaj u literarnom i
likovnom izražavanju Moja Europa - za djecu i mlade s područja Hrvatske.
Želimo da nam djeca i mladi samostalno ili u suradnji sa svojim mentorima – odgajateljima i učiteljima - pošalju literarni ili
likovni rad i osvoje nagradu za svoj kreativan pristup u razmišljanju i doživljavanju jedne od ponuđenih tema!
Mentore molimo da potaknu djecu i mlade na kreativnost koja će biti nagrađena – sudjelovanjem na međunarodnim
seminarima za mlade i drugim zanimljivim nagradama.
Teme
Da sam na čelu Europe, ja bih...
Europski izazovi i odgovori
Europa - "jedinstveni prozor" prilika
Europska kuća za obitelj naroda
S mojeg prozora…

Uvjeti sudjelovanja
1.
2.
3.

Na natjecanju mogu sudjelovati svi djeca i mladih područja Hrvatske u dobi od 5 do 25 godina.
Prijava i literarni radovi trebaju biti poslani na hrvatskom jeziku.
Radovi moraju jasno biti povezani s temom natjecanja.

Pravila prijave
1.
2.
3.

4.
5.

Natjecanje je podijeljeno u pet dobnih skupina: od 5 do 7 godina, od 8 do 11 godina, od 12 do 15 godina, od 16 do 18
godina te od 19 do 25 godina.
Svaki natjecatelj može poslati samo jedan rad.
Svakom prijavljenom literarnom valja priložiti naslovnu stranicu sa sljedećim podacima: ime i prezime natjecatelja,
adresa, broj telefona i adresa e-pošte – osobna ili odgojno-obrazovne institucije, kao i naslov rada. Kod literarnih
radova treba navesti i ukupan broj riječi; naslovna stranica se ne ubraja u ukupan broj riječi sastava.
Sastav (od 450 do 700 riječi, uključujući naziv, naslov i podnaslove) pisan na papiru, mora biti ispisan na računalu
(Microsoft Word Dokument).
Likovni rad treba biti jednodimenzionalan, a format ne može biti manji od A4 i veći od A3.

Kada i kako poslati svoj rad?
1.
2.

Natjecatelji svoje radove mogu prijaviti putem e-mail adrese europedirect@usrcu.eu / info.edsb@gmail.com (Microsoft
Wordov Dokument kao privitak) ili
na adresu Europe Direct Informacijski centar Slavonski Brod, Mesićeva 28, 35000 Slavonski Brod do 30. travnja
2018.

Objave rezultata natječaja
1.
2.
3.
4.

Sudionici će natječaja biti na vrijeme obaviješteni o rezultatima natječaja – najkasnije do 5. svibnja 2018.
Svečano uručenje nagrada autorima najboljih radova bit će 9. svibnja 2018. godine.
Najzanimljiviji crteži bit će izloženi u Likovnom salonu „Vladimir Becić“ u Slavonskom Brodu, tijekom obilježavanja
Europskog tjedna 2018.
Nagrađeni radovi će biti objavljeni na stranicama EDIC-a Slavonski Brod i dostupni medijima i društvenih mreža.

Sve dodatne informacije o natječaju možete pročitati na internetskoj stranici EDIC-a Slavonski Brod, https://goo.gl/XvGHdq. Za
sva dodatna pitanja možete se obratiti na e-mail info.edsb@gmail.com ili na broj telefona 035 415 190.

Europa Direct Informacijski centar SlavonskiBrod, e-mail: europedirect@usrcu.eu,
f: + 385 35 265 189, t: + 385 35 415 190, mob.: + 385 99 555 1115

