
RAZPIS
PIKIN LIKOVNI NATEČAJ 2019

»PIKA SE PO SLOVENIJI POTIKA«

30. PIKIN FESTIVAL, 
VELENJE 9.–15. SEPTEMBER 2019



Pika Nogavička je nenavadna deklica, ki živi po lastnih pravilih in se ravna po svoji pameti, nikogar 
ne uboga in se ne uklanja resnobnemu svetu odraslih. Vsak dan je zanjo nova dogodivščina. 
Ker zelo rada potuje in raziskuje, vas pozivamo, da ustvarite posebno razglednico, na kateri 
Pika ustvarja norčije v vašem domačem kraju.

V likovni izdelek ob Piki vključite vsaj eno znamenitost iz vašega okolja. Naj si z našo pomočjo 
Pika ogleda čim več slovenskih znamenitosti, okusi slovenske jedi, zapleše ob naši glasbi … 
 
Razpisni pogoji: 
• Na likovnem natečaju lahko sodelujejo otroci in mladostniki osnovnih šol, vrtcev in drugih 

vzgojno-izobraževalnih ustanov ali pa posamezniki, neodvisni od izobraževalnih zavodov.
• Likovne izdelke, prispele do 3. septembra 2019, bo pregledala strokovna komisija.
• Komisija bo med poslanimi deli izbrala zmagovalca in mu podelila najvišje festivalsko 

priznanje, zlato piko. Zmagovalec bo prejel tudi praktično nagrado.
• Izbrana dela bodo razstavljena na letošnjem prizorišču Pikinega festivala od 9. do 15. 

septembra 2019. 
• Poslani likovni izdelki so lahko z likovnega področja slikanja, risanja ali grafike. Velikost 

formata slik, risb ali grafik naj ne presega formata A2. 
• Vsak poslan izdelek naj bo opremljen z naslednjimi podatki: 

• ime in priimek avtorja, razred in starost,
• naslov likovnega dela in likovna tehnika,
• ime in priimek mentorja (likovnega pedagoga, učitelja, vzgojitelja, staršev),
• elektronski naslov mentorja oziroma staršev.

(Mentorji oz. vzgojno-izobraževalne ustanove poskrbijo za potrebna soglasja staršev za 
sodelovanje učencev oz. otrok v natečaju ter dovoljenje za javno objavo.)
• Natečaj traja od 26. aprila do 3. septembra 2019, ko je zadnji rok za sprejem likovnih del. 
• Likovna dela pošljite ali dostavite osebno do navedenega datuma na naslov:

Festival Velenje
Titov trg 4
3320 Velenje
z oznako ZA NATEČAJ »PIKA SE PO SLOVENIJI POTIKA«. 

Prispela dela bodo ostala v arhivu Festivala Velenje, na željo avtorja pa jih lahko vrnemo.

Dodatne informacije o razpisu in razstavi lahko dobite na naslovih:
nina.cvirn@galerijavelenje.si ali tatjana.vidmar@jskd.si.
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