11. EX-TEMPORE IN ODPRTI ATELJE
SLADKA ISTRA 2019

Koper - sobota, 28. september 2019
Spoštovani ustvarjalci,
prijazno vabljeni na 11. EX-TEMPORE IN ODPRTI ATELJE SLADKA ISTRA 2019, ki bo potekal v soboto, 28. septembra 2019, na
Semedelski cesti v Kopru, med 8. in 17. uro.
Ex-tempore in odprti atelje, ki sta namenjena slikanju na prostem, druženju in razstavljanju, bosta organizirana v okviru mednarodnega festivala sladic in sladkih izdelkov Sladka Istra, ki vsako leto privabi številne obiskovalce.
Pogoji sodelovanja:
• Sodelovanje na natečaju je brezplačno.
• Prijava in žigosanje podlag bo med 8. uro in 9.30.
• Podlage za slikanje morajo biti »čiste« - ne smejo vsebovati nobenih graﬁčnih znakov ali barv.
• Zaključek in oddaja likovnih bo ob 17. uri.
• Vsak slikar sme žigosati več podlag, odda pa samo eno narejeno delo.
• Vsak ustvarjalec sam poskrbi za likovni material in opremo razstavnega prostora.
• Nobene omejitve ni s tehniko, prav tako ne z motivom ali slogom.
• Oddana dela ne smejo presegati dimenzije 80 x 80 cm.
• Ob prijavi dobi vsak udeleženec vodo, bon za obrok in presenečenje.
Nagrade:
1. NAGRADA EX TEMPORA: Razstava v Pretorski palači v Kopru, brezplačna udeležba na likovnem tečaju JSKD in presenečenje
Selektor bo med udeleženci ex-tempora izbral do 5 del, katerih avtorji bodo razstavljali v Pretorski palači. Nagrajena dela bodo
razstavljena tudi na posebni potujoči razstavi Sladka Istra v različnih krajih po Sloveniji. Dela ostanejo last organizatorjev, ne glede
na postavljeno ceno (vrednost).
2. NAGRADA EX TEMPORA: Sodelovanje na potujoči razstavi Sladka Istra 2019 in simbolično darilo
Selektor bo med udeleženci ex-tempora izbral dela, ki bodo razstavljena v različnih krajih po Sloveniji. Po zaključku potujočih
razstav, bodo drugo nagrajena dela vrnjena avtorjem.

Pritožb nad rezultati natečaja ne sprejemamo.
Nenagrajena dela se avtorjem vrnejo po razglasitvi rezultatov.

ROK PRIJAVE: 15. september 2019
Povabite svoje znance, prijatelje in se pridružite ustvarjalnemu vzdušju v sladkem Kopru.
Prijave in informacije: OI JSKD Koper, Kidričeva ulica 46, 6000 Koper
tel. 05/66 31 380, 031/645-413, e-pošta: oi.koper@jskd.si
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Ulica, hišna številka

Poštna številka

Pošta

Leto rojstva

E-pošta

Telefon

Gsm

S podpisom prijavnice se v celoti strinjam s pogoji in pravili sodelovanja na natečaju ex-tempore Sladka Istra 2019 in dovoljujem organizatorju fotograﬁranje vseh aktivnosti v času izvedbe prireditve Sladka Istra 2019 ter objavo vseh fotograﬁj, ki ob tem nastanejo, neomejeno in za
vse čase, za promocijo prireditve Sladka Istra.
Datum

Podpis

Prijavnico pošljite na poštni ali elektronski naslov OI JSKD Koper najkasneje

do 15. septembra 2019.

Natančnejše informacije o poteku prireditve boste prejeli na podlagi prijave.
Prijave in informacije: OI JSKD Koper, Kidričeva ulica 46, 6000 Koper
tel. 05/66 31 380, 031/645-413, e-pošta: oi.koper@jskd.si

