
DND Hrašćina

Trgovišće 23c

49283 Hrašćina Trgovišće

Društvo „Naša djeca“ Hrašćina 

raspisuje

2. likovni natječaj 

„Hrašćinski kraljuš“

za učenike osnovnih škola i djecu predškolske dobi  Krapinsko-zagorske županije

Cilj je ovog natječaja razvijati kod djece  svijest o važnosti očuvanja zavičajnog
identiteta,poticati od najranije dobi interes za prirodnu i kulturnu baštinu zavičaja te razvijati

dječje likovno stvaralačko izražavanje.

Uvjeti natječaja:

1. Likovne radove treba poslati do  5. svibnja 2017.

2. Pravo sudjelovanja imaju učenici od 1. do 8.r. osnovne škole te djeca predškolske dobi

3. Svi pristigli radovi bit će podijeljeni tri u kategorije:

                              a)  predškolski uzrast, od 4 godine

                              b)  1. do 4.r. OŠ

                              c)  5. do 8.r. OŠ

4. Motiv za likovno stvaralaštvo :  „ POSJET IZ SVEMIRA“  

„A onda se najemput nebo širom otvorilo,zblesikalo…Ruknulo je kak najjači grom,a
zgledalo je kakti da je oblak zletel na zemlju i raspal se v hiljadu komadof.“- s portala
„Put pod noge“

(  likovni  prikaz  pada hrašćinskog meteorita  koji  se dogodio 26.  svibnja  1751.  godine   -  prema mašti  i

zamišljanju)

Likovna tehnika je slobodan izbor. 



6. Prijavu djece i učenika za sudjelovanje u natječaju mogu izvršiti odgojitelji u dječjim vrtićima i učitelji 

     osnovnih   škola , ali i roditelji djece koja nisu polaznici dječjih vrtića.

7. Na natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove. 

8. Broj radova za sudjelovanje po kategoriji  iz jedne škole/vrtića je  najviše 5 radova. 

    Jedno dijete može se natjecati samo s jednim likovnim radom.

9. Svaki rad na poleđini treba sadržavati:

·ime i prezime djeteta / učenika/ice

·razred /vrtićka grupa/dob

·osnovna škola, adresa / dječji vrtić, adresa 

(ili kućna adresa za djecu koja nisu polaznici vrtića)

·ime i prezime odgojitelja/ice, učitelja/ice / ime jednog roditelja za nepolaznike vrtića

·kontakt broj telefona, mobitela

·e-adresu ( ako pošiljatelj ima)

Radove šaljite na adresu :      

DND Hrašćina

Trgovišće 23c

49283 Hrašćina Trgovišće

- ili osobno u PŠ Hrašćina – kontakt osoba : Jadranka Plantak,predsjednica DND Hrašćina

Stručni  ocjenjivački  sud  odabrat  će  radove  za  izložbu  od  kojih  će  tri  najuspješnija  rada  po  kategoriji  biti

nagrađena. Izložba i dodjela nagrada bit će održana uz Dan općine Hrašćina.

 O rezultatima natječaja dobitnici će biti obaviješteni elektroničkim putem ili telefonom. Rezultati će biti

objavljeni i na facebook stranici Društva.

Radovi pristigli na natječaj se ne vraćaju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:   jadrankap76@gmail.com

                                                  


