На основу Меморандума о сарадњи, а поводом 25. новембра, Међународног дана борбе
против насиља над женама
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Амбасада
Француске у Србији и Француски институт у Србији
расписују

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ „СВИ ЗАЈЕДНО ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ“
1. Циљ Конкурса и област општег интереса који се подстиче
Циљ Конкурса је превенција родних стереотипа и свих облика родно заснованог
насиља и дискриминације.
2. Категорије Конкурса
2.1. Литерарно дело – Есеј, песма, прича, литерарно дело у слободној форми,
дужина 2-5 страна, фонт pti 12,
2.2. Видео запис – кратки играни филм, кратки документарни филм, кратки
анимирани видео или реклама у трајању до 10 минута, формат MP4,
2.3. Фотографија- техника слободна, колор или b/w, формати: А2, А3, А4, минимум
72 dpi, Adobe RGB 1998,
2.4. Ликовно дело - слободан избор технике рада уз могућност комбинованих
техника,
2.5. Музичко дело – аудио снимак, слободан избор мужичког жанра у трајању до 10
минута.
2. Учесници Конкурса
Право учешћа на Конкурсу имају ученици средњих школа у Републици Србији.
У категорији 2.2. и 2.5. могуће је индивидуално или групно учешће (1 до 5 учесника).
У категоријама 2.1,2.2,2.3, 2.4. предвиђено је индивидуално учешће.

3. Конкурсна документација
Учесници Конкурса своје радове могу да шаљу поштом на адресу:
Француски институт у Србији, (на коверат написати: „за Конкурс Сви заједно за
родну равноправност“), Змај Јовина 11, 11000 Београд
или у дигиталном формату у мејлу на електронску адресу:
nediskriminacijizena@institutfrancais.rs
Пропратна конкурсна документација треба да садржи следеће податке:
•
•
•
•

•
•

име и презиме ученика,
разред и одељење,
назив школе,
назив образовног профила/смера ,
место школе,
контакт податке наставника – ментора (имејл адреса и телефон).

4. Рок за подношење пријава
Подношење пријава је од 25. новембра 2019. до 25. фебруара 2020. године.
Пријаве пристигле након истека овог рока неће бити узете у разматрање.
Конкурс почиње дописом који Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије, упућује школама, а биће објављен и на страници Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Француске амбасаде у Србији и Француског
института у Србији.
5. Вредновање радова
Начин вредновања и рангирања радова утврдиће Конкурсна комисија коју именују
организатори Конкурса.
У свакој категорији биће изабран један победник категорије који се награђује.

6. Објављивање резултата Конкурса
Резултати Конкурса ће званично бити објављени дана 06. марта 2020. године а
званична додела награда ће се организовати дана 09. марта 2020. године поводом
Међународног дана жена.
Одабрани радови пристигли на Конкурс биће изложени у просторијама Француског
института у Србији у Београду.
7. Додатне информације
Учесници Конкурса подношењем конкурсне документације дају сагласност да
Организатори Конкурса задржавају конкурсне радове, и могу да их користе у даљим
активностима (публиковање, емитовање, путујуће изложбе, радионице и др.)
Учешће на Конкурсу је бесплатно и добровољно. Учесник не стиче право на било
какву накнаду од Организатора или било ког трећег лица по основу свог учествовања у
Конкурсу, нити Организатор има право да од Учесника захтева било какву накнаду на
име узимања учешћа у Конкурсу. Учествовањем у овом Конкурсу Учесници у целости
прихватају ова правила.

