
 
 
 
 

JAVNI NATEČAJ ZA OTROŠKA LIKOVNA DELA NA TEMO "JESEN"  
 
 

Društvo REVIVAS Škale bo v sklopu prireditve JESEN NA VASI, ki bo predvidoma v nedeljo, 27. 
septembra 2015 pri Kelherjevem kozolcu v Škalah, pripravilo razstavo likovnih del  otrok na temo 
JESEN. 
 
Društvo REVIVAS vabi k sodelovanju otroke v starosti od 3 do 15 let, da do 12. 9. 2015 dostavijo 
svoje izdelke na naslov društva: DRUŠTVO REVIVAS ŠKALE, ŠKALE 85 B, 3320 VELENJE. 
 
Prispela likovna dela bo pregledala in izbrala tričlanska strokovna komisija.  
Najboljših 50 likovnih del bo vključenih v priložnostno razstavo in katalog, najboljših 5 avtorjev 
pa bo prejelo tudi praktične nagrade. Nagrade bodo podeljene na prireditvi, 27. 9. 2015 v Škalah 
(oz. v primeru slabega vremena teden dni kasneje) ali na prireditvi 3. 10. 2015 v Velenju.  
 
Prosimo otroke ter njihove starše, vzgojitelje, učitelje in mentorje, da pri pripravi likovnih del 
upoštevajo naslednje USMERITVE IN NAVODILA: 
 

Kdo lahko sodeluje-
izdela likovno delo: 

Otroci v starosti 3-15 let 
 

Kakšna naj bo              
vsebina likovnega dela: 

JESEN (narava, pridelki, opravila, …)  

Tehnike Risba, akvarel, ….  

Format Standardni - A4 ali A3 

Koliko likovnih del lahko 
prispeva avtor: 

Posamezen avtor lahko prispeva poljubno število likovnih del; za 
razstavo bosta izbrani največ 2 deli.  

Obvezni podatki na 
likovnem delu 

Likovno delo je potrebno opremiti z naslednjimi podatki: ime in 
priimek avtorja, starost avtorja                                                                        
(lahko tudi naslov dela in uporabljeno tehniko);  

Kam je treba dostaviti 
dela:  
 

Dostaviti na naslov društva:  DRUŠTVO REVIVAS ŠKALE  
                                                    ŠKALE 85 b  
                                                    3320  VELENJE 

Do kdaj morajo prispeti 
likovna dela: 

Likovna dela morajo prispeti na gornji naslov do 12. 9. 2015.  

Kako je treba opremiti 
pošiljko in kaj je treba 
priložiti:  

Priporočamo, da na kuverto ali v priloženi dopis napišete polni naslov 
pošiljatelja (še posebej, če želite, da se delo po razstavi vrne avtorju) 
in kontaktne podatke - telefonsko številko in/ali elektronski naslov.  

KRITERIJI ZA IZBOR: -vsebinska ustreznost  
-starost avtorja 
-kakovost 

Opomba  Organizator si pridržuje pravico do sprememb pri številu izbranih in 
nagrajenih likovnih del, če bi se število prispelih del bistveno 
razlikovalo od predvidenega. 

Dodatne informacije: Pokličite na 041 394 660 ali pišite na info@revivas-skale.si 

 

Škale, 1. 8. 2015                                                                      Društvo REVIVAS Škale, zanj Vera Pogačar 
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