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СВЕ ШТО ДОЖИВЕХ, ОСЕТИХ, ШТО МИСЛИХ,
ШТО СХВАТИХ ВИДОМ ТЕК ОЧИЈУ СТИСЛИХ,
СВЕ У ТОЈ УСКОЈ, УБОГОЈ ДОМАЈИ ТУ МОЈА ЗВЕЗДА И МРКНЕ И СЈАЈИ!
(Вељко Петровић, 1884-1967)

Број: 01-41
Датум: 05. фебруар 2019. године

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА МЕЂУНАРОДНОМ ЛИКОВНОМ КОНКУРСУ
,,ЖИВОТНИ СТИЛ - БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА”
Поштована/и,
Желимо да Вас обавестимо да је Гимназија ,,Вељко Петровић“ у Сомбору
поводом 31. јануара - Националног дана борбе против пушења расписала
међународни ликовни конкурс за израду плаката под називом ,,Животни стил - без
дуванског дима“.
Пре неколико деценија академик Рајко Игић је предложио 31. јануар као
Национални дан борбе против пушења за простор бивше Југославије. Пројекат је
започет израдом једноставног плаката који је указивао на штетност дуванског дима.
Временом идеја је широко прихваћена, те је штампано 10.000 плаката годишње, а око
идеје удружили су се и многи европски медицински факултети.
Иницијатива и идеја организовања ликовног конкурса покренута је пре
четири године од стране ученице наше школе, у циљу подсећања на идеју Сомборца
Рајка Игића и указивања на проблем дуванског дима као све присутнијег демона
садашњице.
Пропозиције конкурса:
- право учешћа на конкурсу имају ученици позваних гимназија из Србије (Нови Сад,
Сремска Митровица, Сомбор, Апатин, Оџаци, Руски Крстур), Мађарске (Баја, Абоњ),
Хрватске (Осијек), Македоније (Велес), Републике Српске/Босне и Херцеговине
(Бања Лука)
- тема конкурса: ,,Животни стил - без дуванског дима“
- рад може бити дело искључиво једног аутора
- број радова које ученик може поднети није ограничен
- рад мора бити оригинално дело
- идејно решење плаката ученици могу доставити у ликовној или дигиталној форми

- идејна решења плаката у ликовној форми не смеју прелазити димензије Б2
(50x70цм), материјал и техника за израду рада су слободни
Радове слати на адресу:
Гимназија ,,Вељко Петровић“
Доситеја Обрадовића 2
25000 Сомбор, Република Србија
(Са назнаком: ЗА ЛИКОВНИ КОНКУРС)
- идејна решења плаката у дигиталној форми достављају се на е-маил:
gimnazijakonkurs@gmail.com у JPG формату, 300 dpi
- на полеђини рада (ликовна решења) или у е-маилу (дигитална форма) навести
следеће податке:
име и презиме аутора, разред и одељење, школа, адреса школе, телефон школе,
контакт телефон аутора
- пристигли радови након конкурса се не враћају ауторима
- сви радови биће објављени на интернет галерији сајта и facebook страници школе
- рок за слање радова је 15. март 2019. године (радови пристигли након предвиђеног
рока се неће разматрати)
- након затварања конкурса стручни жири ће прогласити по три најбоља рада из обе
категорије.
Награђени ученици и школе биће благовремено обавештени о додели
награда, проглашењу победника и отварању изложбе радова.
Као руководиоца образовно-васпитне установе молимо Вас да подржите ову
активност и да подстакнете ученике Ваше школе да учествују на конкурсу ,,Животни
стил - без дуванског дима“ и тиме сви заједно да допринесете борби против пушења
и подизању свести о штетности дуванског дима.
За додатне информације можете се обратити телефоном на број:
+38125420327 или на е-маил: gimnazijakonkurs@gmail.com
Лп из Сомбора!
Др Ладислав Фекете
директор
Co:
- Гимназија Бања Лука, Змај Јовина 13, Република Српска, Босна и Херцеговина
- Bajai III. Béla Gimnázium, Szent Imre tér 5, 6500 Baja, Magyarország
- Kinizsi Pál Gimnázium és szakközépiskola, Kossuth tér 18, 2740 Abony, Magyarország
- I Гимназија Осијек, Жупанијска ул. 4, 31000 Осијек, Хрватска
- СОУ Гимназија “Кочо Рацин“, Благој Гјорев 40, 1400 Велес, Македонија
- Гимназија “Светозар Марковић”, Његошева 22, 21000 Нови Сад
- Митровачка Гимназија, Светог Саве 2, 22000 Сремска Митровица
- Гимназија “Никола Тесла”, Блок 112 бб, 25260 Апатин
- Гимназија и економска школа “Јован Јовановић Змај”, Сомборска 18, 25250 Оџаци
- Основна школа и гимназија “Пјетро Кузмјак”, Русинска 63, 25233 Руски Крстур
- Гимназија “Вељко Петровић”, Доситеја Обрадовића 2, 25000 Сомбор

