Komisija za mladino

Številka: 9/2020
Datum: 1. 9. 2020

Na osnovi programa dela Komisije za mladino Gasilske zveze Ljubljana za leto 2020
razpisujemo
TRADICIONALNO LIKOVNO-FOTOGRAFSKO RAZSTAVO GASILSKE MLADINE
GASILSKE ZVEZE LJUBLJANA 2020
Razpisana tema likovnih in fotografskih del 2020 je : Kdor za požarno varnost poskrbi, je v prostem času brez skrbi.
Datum in lokacijo letošnje razstave bomo sporočili naknadno
Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je opozoriti prebivalce, da tudi med preživljanjem prostega časa
obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar. Dopuste, počitnice, praznike in vikende lahko preživljamo na morju,
potovanjih, gorah ali pa doma. Ne glede na to, kje preživljamo prosti čas, ne smemo pozabiti, da lahko kadarkoli zagori.
Več

podatkov

lahko

najdete

na

spletni

strani

Uprave

za

zaščito

in

reševanje:

http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np34.htm

Sodeluje mladina prostovoljnih gasilskih društev Gasilske zveze Ljubljana. Vsak prijavljeni lahko sodeluje z enim likovnim
ali fotografskim delom.
PIONIRJI lahko sodelujejo z likovnim ali fotografskim delom.
Likovno delo mora biti na formatu A4 (210mm/297mm), fotografija pa v formatu 20 x 30 cm.
MLADINCI in PRIPRAVNIKI lahko sodelujejo s fotografskim delom.
Fotografija mora biti v formatu 20 x 30 cm.
Mentorji presodite primernost vsebine!
Vsako oddano likovno delo mora na hrbtni strani vsebovati podatke o avtorju (ime in priimek, starost ter društvo – PGD)
Vsako fotografijo (ime datoteke) poimenujte z imenom društva, imenom in priimkom avtorja ter njegovo starostjo.
Primer pravilnega poimenovanja: PGDTest_ImeInPriimek_9let.jpg
Vsak posameznik, ki sodeluje na razpisu ali nastopa na fotografiji, mora imeti izpolnjeno soglasje za obdelavo osebnih
podatkov. V kolikor obrazca nimate, ga najdete na spletni strani http://mladi-gasilec.si/uporabno.
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Likovna dela dostavite na Gasilsko zvezo Ljubljana najkasneje do ponedeljka, 26. 10. 2020 do 20.00. Ta dan je hkrati
tudi rok za oddajo fotografij. Fotografije pošljite preko storitve WeTransfer (https://wetransfer.com) na elektronski naslov
mladina@gzl.si.
Hkrati z oddajo del na omenjeni elektronski naslov pošljite tudi izpolnjen seznam likovnih del, ki se nahaja v prilogi razpisa.
Po veljavnem točkovniku se umetniško delo točkuje z 1 točko na delo. Maksimalno številko točk na posamezno društvo v
enem letu je 10 točk.
Umetniška dela, ki ne bodo v skladu s tem razpisom, bodo zavrnjena. Na tekmovalnem delu in razstavi bodo sodelovala
vsa dela, ki jih bo izbrala strokovna komisija in bodo pravočasno dostavljena.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte mladina@gzl.si.

Uroš Vrtar
Predsednik komisije

