NATJEČAJ
ZA NAJBOLJU NEOBJAVLJENU PJESMU ili KRAĆI PROZNI TEKST
INSPIRIRAN PRIRODNIM LJEPOTAMA RIJEKA SLAVONIJE
Općina Andrijaševci u sklopu projekta „Čitanjem po Bosutu“ kojeg sufinancira Ministarstvo
kulture i medija Republike Hrvatske iz Programa koji potiče čitanje i razvoj čitateljske publike
u Republici Hrvatskoj u 2021. godini, raspisuje Natječaj za najbolju neobjavljenu pjesmu ili
kraći prozni tekst inspiriran PRIRODNIM LJEPOTAMA RIJEKA SLAVONIJE.
UVJETI NATJEČAJA

Na natječaj se mogu prijaviti državljani Republike Hrvatske sljedećih dobnih skupina:
- Djeca osnovnoškolskog uzrasta
- Mladi srednjoškolskog uzrasta
- Stariji od 54 godine

Riječi i pojmovi u ovom Natječaju koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški
i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni,

Autori mogu poslati najviše dva rada ( lirsku pjesmu i prozni tekst),

Dužina pjesme ne smije prelaziti dvije kartice, odnosno 3600 znakova,

Autori svoje uratke dostavljaju pod zaporkom, a pored zaporke moraju naznačiti kojoj
dobnoj skupini pripadaju,

Rok prijave je do 01. listopada 2021. godine do 15.00 h,

Ako organizatori odluče, prijavljene pjesme ili prozni uratci mogu biti objavljeni u
publikaciji bez posebnog honorara autoru. Svoju privolu autor daje potpisom izjave koju
dostavlja na obrascu Općine Andrijaševci u unutarnjoj omotnici prijave (Obrazac br. 1.aza punoljetne osobe i obrazac 1. b. za malodobne osobe u prilogu natječaja),

Nagrađeni autor ima obvezu doći na dodjelu nagrade i pročitati nagrađenu pjesmu ili prozni
tekst,

U prilogu prijave, u unutrašnju omotnicu, autori prilažu Izjavu o davanju suglasnosti za
prikupljanje i obradu osobnih podataka autora (Obrazac br. 2. a. u prilogu natječaja).
Ukoliko se radi o autorima koji su malodobne osobe, Izjavu o davanju suglasnosti za
prikupljanje i obradu osobnih podataka potpisuju roditelji ili skrbnici malodobnih osoba
(Obrazac br. 2. b. u prilogu natječaja).
NAGRADE
Nagrade za najbolje uratke bit će dodijeljene za tri dobne skupine:
- djecu osnovnoškolskog uzrasta,
- mlade srednjoškolskog uzrasta i
- skupinu starijih osoba od 54 godine
Dodjela nagrada bit će upriličena na završnoj radionici projekta „Čitanjem po Bosutu“ koja će
se održati u drugoj polovici mjeseca listopada 2021. godine.
Nagrada se sastoji od pisanog priznanja i tableta.
DOSTAVA PRIJAVA
Autori svoje radove dostavljaju putem pošte ili osobno u Općinu Andrijaševci u zatvorenoj
omotnici pod zaporkom. Unutar navedene omotnice potrebno je dostaviti i zatvorenu omotnicu
koja će sadržavati ime i prezime autora, adresu autora, kontakt telefon, OIB, datum rođenja, a
mladi i djeca dostavljaju i razred koji pohađaju. Uz navedeno, u unutarnjoj omotnici potrebno
je dostaviti i ovjerene i potpisane Izjave koje su navedene u Uvjetima natječaja. Unutarnju
omotnicu otvorit će povjerenstvo tek nakon što ocijeni sve radove.

Radovi moraju stići u općinu Andrijaševci najkasnije do 01. listopada 2021. godine do 15 sati.
Adresa dostave radova je:
OPĆINA ANDRIJAŠEVCI
„Natječaj za najbolju neobjavljenu pjesmu ili kraći prozni tekst inspiriran prirodnim ljepotama
Slavonije- NE OTVARAJ“
Vinkovačka 6
32 271 Rokovci.
OCJENJIVANJE RADOVA
Pristigle radove ocjenjuje Prosudbeno povjerenstvo koje čine odabrani pjesnici i poznavatelji
pisane riječi.
CILJ NATJEČAJA
Dodatno motivirati i uključiti što više sudionika u projekt i time nastojati jačati čitateljske
kompetencije i promicati kulturu čitanja.

