Slovensko prevod priskrbela Zdenka Steblovnik Župan.
Odgovori na vprašanja so na tej strani:

Kdo lahko sodeluje?
Sodelujejo lahko otroci, mlajši od 18 let. Otroci morajo biti na datum pošiljanja prijave stari 18 let ali
manj. Pri nobenem delu izdelka ne smejo pomagati odrasli. Prijave sprejemamo iz katerekoli države na
svetu.
Ali obstaja strošek prijave?
Stroška prijave ni.
Kaj moram narisati?
Prispevki morajo upodabljati sovo.
Katere medije lahko uporabim?
Umetniško delo mora biti dvodimenzionalno, na poljubni velikosti papirja, ki ga je možno poslati s pošto
in obesiti na steno s trakom. Prispevki ne smejo vsebovati nobenih rastlinskih ali živalskih materialov
(brez trav, semen, krzna, perja itd.).
Ali moram poslati original?
Prispevki, poslani po pošti, morajo biti izvirni. Fotokopij ali priponk v e-pošti ne bomo sprejemali.
Kako označim svoj prispevek?
Umetniška dela morajo biti pravilno označena. Natisnite ta obrazec za leto 2021 in nalepite majhno
nalepko v spodnji desni kot sprednje strani slike (trak namestite na straneh - ne nalepite ga na sprednjo
stran slike), večji obrazec pa prilepite z lepilnim trakom na zadnjo stran slike. Ne uporabljajte lepila ali
gumijastih mas.

PROSIMO, PIŠITE LEPO ali vtipkajte podatke, da bodo lahko berljivi.

Kliknite tukaj, če si želite ogledati video o tem, kako pravilno označiti prispevke.

Nepravilno označena umetniška dela so lahko diskvalificirana iz natečaja.
Kakšen je rok oddaje?
Prispevke moramo prejeti do 15. januarja 2021.
Prijave je treba poslati po pošti; prijave po e-pošti ne bodo sprejete.

Načrtujte dovolj časa za dostavo, ki iz nekaterih držav pogosto lahko traja 3-4 tedne, včasih pa tudi 6-8
tednov.
Koliko prispevkov lahko prijavim jaz oziroma moja šola?
Omejite se na en prispevek na osebo in 50 prispevkov na šolo, če jih šola pošlje v paketu.
Če iz ene šole želi sodelovati več kot 50 učencev, lahko učenci, ki jih šola ne izbere za del svojega paketa,
pošljejo svoje prispevke kot posamezniki.
Bratje in sestre lahko svoje prispevke pošljejo skupaj.
Ali dobim potrdilo za prijavo na natečaj?
Vsi prispevki s čitljivim e-poštnim naslovom bodo po elektronski pošti prejeli potrdilo o udeležbi, ki ga
bodo lahko natisnili.
Šole, ki pošljejo paket prispevkov, prejmejo eno PDF potrdilo, tako da lahko učitelji natisnejo toliko kopij,
kolikor je potrebno, in na potrdila napišejo imena učencev. Zaradi obsega prijav, ki jih prejmemo,
potrdila o udeležbi niso izpisana z imeni udeležencev. V potrdilo lahko dodate ime avtorja.
Žigov ne uporabljamo, saj imamo sedež v ZDA in tukaj to ni v navadi.
Ali bom po natečaju dobil vrnjen svoj izdelek?
Vsi prispevki postanejo last Mednarodnega centra za sove (International Owl Center) in jih zaradi
velikega števila prejetih prijav ni mogoče vrniti.
Prispevki se lahko uporabljajo za dekoracijo, zbiranje sredstev, promocijske namene ali tiskanje
materialov za prodajo. To lahko vključuje njihovo uporabo kot okras med Mednarodnim festivalom sov
(International Festival of Owls) in skozi vse leto, prodajo v prodajalni daril Centra za sove (Owl Center),
prodajo na dražbah pri zbiranju sredstev, začasno razstavljanje v drugih objektih (npr. muzejih) in
njihovo izdelavo v voščilnice za uporabo in prodajo, na majicah in drugih promocijskih materialih na
mednarodnem dnevu ozaveščanja o sovah, ki je v začetku avgusta, ter druge namene.
Z udeležbo na natečaju umetniki potrjujejo, da bodo njihovi prispevki postali last Mednarodnega centra
sov.
Kako naj vem, ali je moj prispevek zmagal oziroma, za kaj se uporablja?
Zmagovalci bodo do sredine februarja prejeli e-poštno obvestilo o zmagi. Do sredine marca zmagovalci
prejmejo po pošti uokvirjeno, izpisano potrdilo z voščenim pečatom. Različne fotografije, ki prikazujejo
vzorčenje prispevkov, ocenjevanje in razstavljene prispevke, bodo objavljene na naši javni Facebook
strani februarja in marca. Zaradi velikega števila prispevkov vsa umetniška dela ne bodo fotografirana ali
razstavljena, prav tako o tistih, ki so prikazana na fotografijah, posebej ne obveščamo. Potrudili se bomo,
da bomo obvestili umetnike, katerih dela so postavljena na posebne razstave v muzejih in galerijah ali so
uporabljena za izdelavo majic, kartic ali drugih predmetov.
Kakšni so kriteriji ocenjevanja?
Vse pravilno označene prispevke bo ocenjevala skupina območnih umetnikov.

Sodniki iščejo:
inovativno predstavitev
neobičajno perspektiva ali pogled
prenosljivo sporočilo ali idejo
spretnost z medijem, ki ustreza starostni skupini (čeprav je včasih pomen sporočila pomembnejši od
medija)
barve, usklajene ali kontrastne za namen čustvenega vtisa
elementi oblikovanja, ki delujejo skupaj
humor

Udeleženci bodo razdeljeni v starostne kategorije, kot sledi:
0-5 let
6-9 let
10-14 let
15-18 let
Kakšne so nagrade?
Dobitniki 1., 2. in 3. mesta v vsaki starostni kategoriji bodo prejeli uokvirjeno, izpisano in podpisano
potrdilo o podelitvi z voščenim pečatom po meri. Potrdila bodo poslana do sredine marca, slike pa bodo
objavljene na tej spletni strani do sredine marca.
Kam pošljem svoj izdelek?
OPOMBA: Poravnajte poštnino v celoti, saj prijav z oznako "neplačana poštnina" ne bomo sprejeli.
Prispevke je treba poslati prek poštne službe na naslov:
International Festival of Owls
P O Box 536
Houston, MN 55943
USA
Vloge, poslane preko DHL, UPS in FedEx je treba poslati na naslov:
International Owl Center
126 E Cedar St
Houston, MN 55943

USA
+1 507-896-6957
Kaj, če imam vprašanja?
Če imate vprašanja, nam prosim pišite na e-mail. Upoštevajte prosim da je koordinator natečaja v pisarni
le 2-3 dni na teden.
Za časovno občutljiva vprašanja uporabite ta e-poštni naslov.

