Komisija za tehnično kulturo
Ljubljana, 15.06.2021

Natečaj za rokodelski izdelek na temo:

Olepšajmo se

Komisija za tehnično kulturo ZDUS razpisuje natečaj za rokodelski izdelek, s katerim
želimo vzpodbuditi domiselnost in ustvarjalnost izdelave nakita iz različnih materialov
za vsako priložnost.
1. Pogoji sodelovanja
Možnost sodelovanja imajo vsi člani društev upokojencev, ki so vključena v
ZDUS.
2. Prijava na natečaj, označevanje izdelkov, pošiljanje
Prijavnine ni. Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje z največ enim kompletom
(ogrlica ali verižica, zapestnica, uhani, prstan, broška – ista tehnika in material)
nakita ali s tremi posameznimi kosi različnega nakita glede na temo natečaja.
Poleg izdelka priporočamo, da pošljete tudi primerno podlago za razstavo svojega
nakita.
Izbor izdelkov: nakit mora biti ročno izdelan, iz različnih naravnih in umetnih
materialov kot so: različne vrvice, žice, perlice, glina, papir, usnje, slama, les, čipka in
drugi materiali.
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Izdelki so omejeni na površino do največ 30 x 30 cm zaradi omejitve razstavnega
prostora v vitrini.
Avtor pošlje svoje izdelke na naslov: ZDUS, Kebetova 9, 1000 Ljubljana vključno do
31.7.2021.
Vsak izdelek mora biti opremljen z napisnim listkom velikosti 10 x 5 cm. Na njem
morajo biti podatki avtorja izdelka: IME, PRIIMEK, NAZIV DU, KRATEK NAZIV
IZDELKA (TEHNIKA IN MATERIAL), na hrbtni strani pa KONTAKTNI PODATKI
AVTORJA – NASLOV PREBIVALIŠČA, E-NASLOV, TELEFON.
V primeru, da izdelek prijavlja skupina rokodelk morajo biti navedena imena
vseh izvajalk s tem, da se na hrbtni strani napišejo vsi podatki vodje te
skupine.
Izdelke z nepopolnimi podatki bo komisija izločila iz nabora razstavnih izdelkov.
Izdelki morajo biti ustrezno pakirani za pošiljanje, da se ne poškodujejo. Izdelki bodo
vrnjeni avtorjem po zaključku razstave.
Izdelki naj vključujejo etnografske in kulturne značilnosti vašega okolja.
Sodelovanje na natečaju in objave niso honorirane. Poslane izdelke udeleženci
izdelajo in dostavijo na lastne stroške.
3. Avtorske pravice
S prijavo udeleženec zagotavlja, da so izdelki avtorski in dovoljuje njihovo objavo za
namene promocijske dejavnosti rokodelstva Komisije za tehnično kulturo ZDUS, kar
vključuje objave v različnih medijih ZDUS (informacijski bilteni, spletna stran,
družabno omrežje, ostalo) z ustrezno navedbo avtorja.
Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali
kršenje avtorskih pravic tretjih oseb. Na natečaju ne morejo sodelovati člani
ocenjevalne komisije.
Avtor izdelka je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki uporabljeni s ciljem
zagotavljanja pravic in obveznosti ter vodenja evidenc za namen promocije
delovanja Komisije za tehnično kulturo ZDUS. S prijavo na natečaj daje avtor
prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov v
evidenci organizatorja natečaja.
Avtor je seznanjen, da ima možnost vpogleda v lastne osebne podatke, pravico do
popravka in izbrisa podatkov. Avtor pošlje tako zahtevo ZDUS - tajnistvo@zduszveza.si.
ZDUS bo osebne podatke hranil še pet let, nato jih bo izbrisal iz evidenc.
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4. Izbor izdelkov za razstavo in obveščanje avtorjev
Prejete izdelke bo pregledala ocenjevalna komisija do 15. avgusta 2021 v sestavi:
Zdenka Bevc Škof - predsednica, Branka Bizjan in Marija Turk. Med prispelimi izdelki
bodo izbrani tisti izdelki, ki bodo izpolnjevali spodaj navedene kriterije:
-

Zadostitev pogojev za sodelovanje
Skladnost z razpisano temo
Estetska, tehnična in uporabna vrednost
Domiselnost izdelkov
Etnografska značilnost okolja avtorja

Število razstavljenih izdelkov bo določila ocenjevalna komisija.
Odločitve ocenjevalne komisije so dokončne.
Avtorji bodo obveščeni o izboru izdelkov za razstavo do 31. avgusta 2021. Neizbrane
izdelke bo organizator vrnil avtorjem.
5. Razstava izbranih izdelkov
Komisija za tehnično kulturo bo pripravila razstavo izbranih izdelkov v vitrini v
prostorih ZDUS Kebetova ulica 9, Ljubljana. Razstava bo trajala od 1. septembra
2021 do 30. novembra 2021.
Izdelki bodo prikazani tudi na spletni strani ZDUS.
6. Informacije
Podrobne informacije o natečajih dobite:
Nika Antolašić tel: 01 519 50 86, el.pošta: tajnistvo@zdus-zveza.si
Zdenka Bevc Škof tel: 031 604 564, el.pošta: upokojenci.gorica@gmail.com
7. Teme naslednjih četrtletnih rokodelskih natečajev
Komisija za tehnično kulturo bo v 2021 objavila še en natečaj na naslednjo temo:
- Pletarimo – pletarski izdelki iz različnih materialov – v 4. kvartalu 2021. Objava tega
natečaja bo 15. septembra 2021.
V tem natečaju bomo objavili tudi teme za natečaje za leto 2022.
8.

Objave

Natečaji bodo objavljeni v Novičkah ZDUS, spletni strani ZDUS in na FB ZDUS.
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Želimo da preživite vroče poletne dni pod krošnjami bogatih dreves sproščeno in
ustvarjalno.

Predsednik Komisije za tehnično kulturo
Branko Suhadolnik l.r.
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