Hrvatski prijevod osigurala Zdenka Steblovnik Župan.

Odgovori na pitanja nalaze se na ovoj stranici:

Tko može sudjelovati?
Sudjelovati mogu djeca mlađa od 18 godina. Djeca moraju imati 18 godina ili manje na datum slanja
prijave. Odrasli ne smiju pomagati ni u jednom dijelu umjetničkog djela. Primamo prijave iz bilo koje
zemlje na svijetu.
Postoji li kotizacija?
Ne postoji kotizacija.
Što trebam nacrtati?
Na umjetničkom radu mora biti prikazana sova.
Koje medije mogu koristiti?
Umjetničko djelo mora biti dvodimenzionalno, na bilo kojoj veličini papira koji se može poslati poštom i
objesiti na zid trakom. Djela ne smiju sadržavati biljne ili životinjske materijale (naprimjer trave,
sjemena, krzna, perja itd.).
Moram li poslati original?
Radovi poslani poštom moraju biti originalni. Nećemo prihvatiti fotokopije ili privitke u e-porukama.
Kako moram označiti svoj rad?
Umjetnička djela moraju biti pravilno označena. Ispišite I natisnite ovaj obrazac za 2021. godinu i
zalijepite malu naljepnicu u donji desni kut prednjeg dijela slike (stavite traku sa strane - nemojte je
lijepiti na prednju stranu slike), a veći obrazac zalijepite ljepljivom trakom na stražnju stranu slike. Ne
koristite ljepila ili gumene smjese.

MOLIMO VAS LIJEPO NAPIŠITE ili ukucajte podatke, kako bi ih se moglo pročitati.

Kliknite ovdje, da biste pogledali video o pravilnom označavanju radova.

Nepravilno označena umjetnička djela mogu biti diskvalificirana iz natječaja.
Koji je rok za prijavu?
Radovi moraju biti zaprimljeni do 15. siječnja 2021. godine.

Prijave se moraju slati običnom poštom; prijave preko e-pošte neće biti prihvaćene.
Planirajte dovoljno vremena za dostavu, što u nekim zemljama često može potrajati 3-4 tjedna, a
ponekad i 6-8 tjedana.
Koliko radova mogu poslati ja ili moja škola?
Ograničite se na jedan rad po osobi i 50 radova po školi, ako ih škola pošalje u paketu.
Ako više od 50 učenika iz jedne škole želi sudjelovati, učenici, koje škola ne odabere kao dio svog paketa,
mogu svoje radove poslati kao pojedinci.
Braća i sestre mogu svoje radove slati zajedno.
Da li dobivam potvrdu za prijavu na natječaj?
Svi unosi s čitljivom e-adresom e-poštom će dobiti potvrdu o sudjelovanju, koju će moći ispisati.
Škole, koje pošalju paket radova, dobivaju jedan PDF certifikat, kako bi učitelji mogli ispisati onoliko
primjeraka koliko je potrebno i na certifikate upisati imena učenika. Zbog obima prijava, koje primamo,
potvrde o sudjelovanju ne tiskaju se s imenima sudionika. U certifikat možete dodati ime autora.
Žigove ne koristimo, jer imamo sjedište u SAD-u, a to ovdje nije uobičajeno.
Hoću li dobiti svoj rad vraćen nakon natjecanja?
Svi unosi postaju vlasništvo Međunarodnog centra sova i ne mogu se vratiti, zbog velikog broja
zaprimljenih prijava.
Prilozi se mogu koristiti za ukrašavanje, prikupljanje sredstava, promotivne svrhe ili za tisak materijala za
prodaju. To može uključivati njihovu upotrebu kao ukras tijekom Međunarodnog festivala sova i tijekom
cijele godine, prodaju u suvenirnici Owl Center-a, prodaju na aukcijama za prikupljanje sredstava,
privremeni prikaz u drugim objektima (npr. muzejima) ) ili pravljenje čestitki od njih, za upotrebu i
prodaju, na majicama i ostalim promotivnim materijalima za Međunarodni dan osvješćivanja o sovama,
t.j. početkom kolovoza, te u druge svrhe.
Sudjelovanjem u natječaju umjetnici potvrđuju da će njihovi prilozi postati vlasništvo Međunarodnog
centra sova.
Kako mogu znati, da li je moj doprinos pobijedio ili za što se koristi?
Pobjednici će e-poštom primiti obavijest o pobjedi do sredine veljače. Do sredine ožujka dobitnici će
poštom dobiti uokvireni tiskani certifikat sa voštanim pečatom. Razne fotografije, koje prikazuju uzorke
priloga, ocjene i izložene radove, bit će objavljene na našoj javnoj Facebook stranici u veljači i ožujku.
Zbog velikog broja priloga neće se sva umjetnička djela fotografirati ili izlagati, niti ćemo posebno
informirati o djelima, prikazanim na fotografijama. Nastojat ćemo informirati umjetnike, čija su djela
postavljena na posebne izložbe u muzejima i galerijama ili se koriste za izradu majica, čestitki ili drugih
predmeta.
Koji su kriteriji ocjenjivanja?
Sve pravilno označene radove ocjenjivat će skupina područnih umjetnika.

Ono što suci traže:
inovativna prezentacija
neobična perspektiva ili pogled
prenosiva poruka ili ideja
medijska vještina primjerena dobi (iako je ponekad značenje poruke važnije od medija)
boje, koordinirane ili kontrastne u svrhu emocionalnog dojma
elementi dizajna koji djeluju skladno
humor

Sudionici će biti podijeljeni u dobne kategorije kako slijedi:
0-5 godina
6-9 godina
10-14 godina
15-18 godina
Koje su nagrade?
Dobitnici 1., 2. i 3. mjesta u svakoj dobnoj kategoriji dobit će uokvireni, tiskani i potpisani certifikat o
nagradi s prilagođenim voštanim pečatom. Potvrde će biti poslane do sredine ožujka, a slike će biti
objavljene na ovoj web stranici do sredine ožujka.
Kamo da pošaljemo svoje radove?
NAPOMENA: Poštarinu platite u cijelosti, jer prijave s oznakom "neplaćena poštarina" neće biti
prihvaćene.
Prilozi moraju biti poslani putem poštanske službe na:
International Festival of Owls
P O Box 536
Houston, MN 55943
USA
Prijave poslane putem DHL-a, UPS-a i FedExa treba poslati na:
Međunarodni centar sova
International Owl Center
126 E Cedar St

Houston, MN 55943
USA
+1 507-896-6957
Što ako imam pitanja?
Ako imate pitanja, pošaljite nam e-poštu. Napominjemo da je koordinator natjecanja u uredu samo 2-3
dana u tjednu. Za vremenski osjetljive upite upotrijebite ovu adresu e-pošte.

