Partnerji projekta Pesniška olimpijada

JSKD OI DRAVOGRAD
v sodelovanju z Javnim zavodom Dravit in ZKD

V OKVIRU 21. PESNIŠKE OLIMPIJADE (korona edicija)

RAZPISUJE 10. NATEČAJ OTROŠKE POEZIJE

Natečaj je namenjen promociji poezije in širjenju literarne kulture med
osnovnošolci. Cilj natečaja je mlado poezijo predstaviti širši javnosti. Natečaj
poteka med 8. oktobrom in 6. novembrom 2020.
NATEČAJ
Sodelujejo lahko vsi osnovnošolci od 1. do 9. razreda, ki se z ENO (1) avtorsko pesmijo, napisano
v slovenskem jeziku, prijavijo na natečaj in izpolnjujejo pogoje za prijavo. Natečaj je razdeljen v 3
starostne kategorije:

1. kategorija: učenci od 1. do 3. razreda OŠ
2. kategorija: učenci od 4. do 6. razreda OŠ
3. kategorija: učenci od 7. do 9. razreda OŠ
TEMA NATEČAJA
»KO SE POGLEDAM V OGLEDALO«
Pesem naj čim bolj metaforično ponazarja tematiko. Učenci naj svojstveno in inovativno
opišejo in z besedami oziroma metaforami orišejo svoje sanje – mlajši lahko dobesedno tisto,
kar vidijo, ko se pogledajo v ogledalo, kako vidijo same sebe ... Starejši pa naj razmislijo, kako
dojemajo same sebe, kako v odnosu do drugih in/ali do sveta, v katerem živijo ... Oboji pa naj
se čim bolj izogibajo pisanju o pojavu in času korone, saj smo temu vsakodnevno že dovolj
izpostavljeni.

RAZPISNI POGOJI
-

-

Avtor pesmi mora biti osnovnošolec, pesem pa mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Naslov pesmi je prepuščen avtorju.
Pesem naj bo napisana in shranjena v programu Word, pisava Times New Roman, velikost
črk 12 in opremljena z imenom in priimkom učenca & učitelja/starša, podatki o osnovni
šoli in razredu ter z e-naslovom, kamor bomo sporočili rezultate natečaja.
Pri pošiljanju pesmi več avtorjev v enem dokumentu mora biti vsaka pesem na svoji
strani, opremljena z imenom in priimkom ter razredom, ki ga učenec obiskuje.

NAGRADE
Strokovna žirija, ki jo bo imenoval organizator, bo najizrazitejše tri (3) avtorje iz vsake kategorije
nagradila s knjižno nagrado in priznanjem, nagrajene pesmi pa bomo objavili na spletni strani
projekta. Nagrado bomo nagrajenim avtorjem poslali po pošti.

ROBNI POGOJI
Prijave, ki ne bodo zadostile vsem pogojem, bodo izločene iz natečaja.
Organizator si pridržuje pravico do kasnejše spremembe/odpovedi literarnega natečaja zaradi
morebitnih tehničnih ali drugih tehtnih razlogov (predvsem povezanih z razmerami zaradi
bolezni covid-19).

PRIJAVA
Pesem, opremljeno z imenom in priimkom, naj učenci (ali učitelji/starši) skupaj z izpolnjeno
prijavnico pošljejo najkasneje do petka, 6. novembra 2020, na elektronski naslov:
info@pesniska-olimpijada.si, s pripisom »10. MLADA PESNIŠKA OLIMPIJADA«.
O rezultatih natečaja, podelitvi nagrad in ostalih podrobnostih bodo udeleženci (njihovi starši ali
učitelji) po elektronski pošti obveščeni najkasneje do ponedeljka, 23. novembra 2020.

S poslanimi osebnimi podatki in pesmijo se strinjate, da se učenčevi/vaši podatki hranijo izključno za namen
obveščanja o rezultatih natečaja in organizacijo dogodka ob upoštevanju GDPR oz. Splošne uredbe EU o varstvu
podatkov.
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