https://www.festivalofowls.com/kids-art-contest.html

Ко може да учествује?
Деца млађа од 18 година могу да учествују. Учесници морају имати 18 година или да су млађи
оног датума када је пошиљка послата. Није дозвољена помоћ одрасле особе ни у једном погледу
током израде рада. Радови су прихваћени из било које земље света.
Да ли је потребно да се плати да би се учесвовало у такмичењу?
Не, такмичење је у потпуности бесплатно.
Шта је потребно да нацртам?
Да би се квалификовало, уметнина (рад) мора бити на тему сова.
Које форме уметнина су прихватљиве?
Уметнина мора бити дводимензионална, на било којој величини папира који се може послати
поштом и који се може окачити на зид лепљивом траком. Уметнине не смеју имати никакав део
који је биљног или животињског порекла (траве, семе, крзно, перје итд).
Да ли морам да пошаљем оригинални рад?
Сви послати радови морају бити оригинал. Не прихватамо фотокопије или дигиталне верзије
радова.
Како да обележим свој рад?
Рукотворина мора бити прописно обележена. Одштампајте овај формулар за 2021. годину и
залепите лепљивом траком налепницу на доњем десном углу предње стране рада (поставити
лепљиву траку са страна на ивицу папира – лепљива трака не сме додиривати површину
рукотворине). Већи формулар причврстите лепљивом траком на позадини рада. Немојте
користити лепак било које друге врсте.
МОЛИМО ВАС ЧИТКО ИСПИШИТЕ своје податке или их одштампајте тако да је лако прочитати
исправно.
Кликните овде да погледате видео како да правилно обележите свој рад.
Неправилно обележен рад може бити дисквалификован са такмичења.
Када је рок?
Радови морају бити ПРИМЉЕНИ до 15. јануара 2021. године.
Радови мојрају бити послати путем поште као пошиљка, радови послати електронским путем нису
прихваћени.
Молимо вас да имате у виду одговарајуће време за слање радова, које често износи 3 до 4
недеље, зависно од земље из које се шаље, а понекад је потребно и 6 до 8 недеља да стигне до
нас.
Колико радова могу ја или моја школа да пошаљемо?
Ограничено је на један рад по једној особи и до 50 радова по школи уколико школа шаље све
радове као један пакет. Уколико више од 50 ученика једне школе жели да учествује, они радови

који нису укључени у пакет одабраних од стране школе, могу бити послати појединачно од стране
ученика.
Браћа и сестре могу своје радове послати у истом пакету.
Да ли ја добијам потврду о учешћу на овом такмичењу?
Сви радови са читким емаил адресама ће примити електронску потврду о учешћу на такмичењу
која се може одштампати.
Школе које пошаљу пакет радова ће примити pdf потврду тако да наставници могу одштампати
онолико потврда колико је потребно, и уписати имена ученика на потврди. Обзиром на обим
такмичења које примамо, потврде о учешћу нису појединачно попуњене именима учесника. Ви
можете додати име уметника који је створио рад.
Ми не употребљавамо печате, обзиром да смо ми у Сједињеним Америчким Државама и то није
обичај овде.
Да ли ће мој рад бити враћен након такмичења?
Сви радови постају власништво Међународног Центра за Сове и не може бити враћен из разлога
великог броја радова који су послати.
Радови могу бити коришћени за декорацију, прикупљање средстава, ромоцију, као и штампање
материјала за продају. То може укључити и употребу радова као декорације за време
Интернационалног фестивала сова, али и током године, за продају у поклон-центру, аукцијама,
привременим изложбама у другим установама као што су музеји, употребом за честитке које се
могу употребити или продати, радове који се могу пренети на мајице или друге промоционалне
материјале Интернационалног Дана Сова током раног августа, као и друге употребе.
Слањем својих радова на такмичење, учесници прихватају да њихови радови постају власништво
Интернационалног Центра за Сове.
Како могу да знам да ли је мој рад победио или да је употребљен негде?
Победницима ће половином фебруара бити послат емаил којим се обавештавају да су победили
на такмичењу. Урамљен лични сертификат са воштаним печатом ће бити послат поштом
победницима средином марта. Разноврсне фотографије које приказују послате радове, жири, као
и изложене радове биће постављене на нашој Фејсбук страници током фебруара и марта месеца.
Због великог броја приспелих радова неки радови неће бити изложени или фотографисани, и ми
не можемо да појединачно обавестимо све оне којима је рад на фотографијама. Даћемо све од
себе да обавестимо све учеснике чији радови буду на специјалним изложбама у музејима и
галеријама, коришћени за израду мајица, карти и сличног.
Који су критеријуми жирија?
Сви прописно обележени радови ће бити предмет жирија састављеног од уметника округа.
Жири оцењује:
Иновативност презентације
Неуобичајену перспективу или увид
Поруку или идеју која се преноси
Вештину употребе медија прилагођену узрасту (мада понекад значај поруке може бити важнији
од самог медија)

Усклађеност боја или контраст ради буђења емоција код посматрача
Дизајн елемената који су усклађени
Хумор
Учесници су сврстани према следећим категоријама:
0-5 година
6-9 година
10-14 година
15-18 година
Које су награде?
Освајачима прве, друге и треће награде из сваке од појединачних категорија, ће бити послате
поштом урамљене, именоване и потписане плакете са воштаним печатом. Плакете ће бити
послате поштом средином марта и слике ће бити постављене на страници такође средином
марта.
Где да пошаљем свој рад?
ПАЖЊА: потребно је платити поштарину, јер плаћање поузећем није прохватљиво.
Све радове је потребно послати поштом на следећу адресу:
International Festival of Owls
P O Box 536
Houston, MN 55943
USA

Радови послати посредством DHL, UPS, и FedEx би требало да имају следећу адресу:
International Owl Center
126 E Cedar St
Houston, MN 55943
USA
+1 507-896-6957

Шта ако имам неко питање?
Ако имате било какво питање, молимо пошаљите нам електронску пошту
(andie@internationalowlcenter.org). Молимо вас да имате у виду да је радно време нашег
координатора такмичења свега 2-3 дана недељно.
За хитне одговоре, молимо пошаљите питања на ову адресу: karla@internationalowlcenter.org

Превод: Татјана Јовановић www.tanjasova.etsy.com

