
NATEČAJ
»PIKINA NOVA OBLAČILA«

Pika se po mestu potika
… je naslov letošnjega jubilejnega Pikinega festivala, 
največjega festivala za otroke in družine v Sloveniji. 

Velenje ga bo tokrat gostilo med 9. in 15. septembrom, 
potekal pa bo v samem središču mesta in njegovi ožji 

okolici. Letošnji festival bo nekaj posebnega tudi zato, ker bo 
jubilejen, potekal bo namreč že 30. leto zapored!

Po vseh letih festivala so Pikina oblačila že malce ponošena, 
obrabljena, najbrž že tudi malo »iz mode«, zato bi jo radi pre-

senetili z novo opravo, kot se za obisk mesta spodobi. 

Festival Velenje tako objavlja natečaj »Pikina nova oblačila« 
za oblikovanje novih Pikinih uradnih oblačil. 

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



1.
Namen natečaja »Pikina nova oblačila« je zasnova in oblikovanje izvirnih oblačil za uradno 
Piko, nosilni lik 30. Pikinega festivala, ki bo v Velenju potekal od 9. do 15. septembra 2019. Or-
ganizator festivala je Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje. Pika bo v teh oblačilih nastopala 
v javnosti na festivalu in izven njega (v času festivala in tekom leta), v medijih in na promoci-
jskem gradivu, hkrati pa bo tudi zaščitni, prepoznavni lik festivala.

2. 
Na natečaj se lahko s svojim predlogom prijavi vsakdo; ena oseba lahko prijavi tri (3) predloge, 
ki do zaključka natečaja niso bili prikazani in/ali objavljeni v javnosti. 

3. 
Natečaj bo potekal v dveh krogih. V prvem krogu sodelujete zgolj s pisnim predlogom (na roke 
ali računalniško oblikovan, narisan ali naslikan predlog). Izdelanih kostumov v fizični obliki ne 
sprejemamo. Izmed prispelih predlogov bomo izbrali predvidoma tri (pridržujemo si pravico, 
da manj ali sploh nobenega) in naknadno njihove avtorje pozvali k izdelavi obleke oziroma se 
bomo o tej možnosti z njimi pogovorili.

4. 
Predlog mora vsebovati celostno rešitev – Pika mora biti oblečena »od nog do glave«. Obleka 
mora biti vsaj dvodelna (zgornji in spodnji del). Predvidite lahke, zračne in kvalitetne materiale 
(umetni materiali niso zaželeni), ki so trpežni in enostavni za vzdrževanje, saj jih bo Pika po-
gosto uporabljala. Oblačila naj bodo večbarvna in v skladu s Pikinim poslanstvom (radoživa, 
živahna, svetla, navihana, v nekem segmentu tudi pikasta, prijazna). Pri kreiranju upoštevajte, 
da bo kostum nosilo dekle v vseh vremenskih pogojih, ves dan in med različnimi fizičnimi de-
javnostmi (jahanje, ples, plezanje, igra na tleh). 

5. 
Natečaj traja od 5. aprila 2019 do 1. junija 2019. Predloge pošljite v zaprti kuverti na naslov or-
ganizatorja: Festival Velenje, Titov trg 4, 3320 Velenje, z oznako Natečaj »Pikina nova oblačila«. 
Obvezno priložite svoje ime, priimek, naslov, telefonsko številko, e-mail in kratko obrazložitev 
predlaganega kroja. Rok za oddajo je  1. junij 2019 (poštni žig).  Nepravilnih, nepopolnih in/ali 
nepravočasno oddanih vlog ne bomo upoštevali.

6. 
Organizator natečaja bo takoj po zaključku natečaja komisijsko pregledal prejete predloge in 
v roku  14 dni (do  15. junija 2019) izbral najboljše tri. Njihove avtorje bomo povabili k izdelavi 
njihovega predloga oziroma se bomo z njimi o tem pogovorili. Na podlagi izdelka se bomo 
odločili za zmagovalca, za uradno Pikino oblačilo.

7.
Komisijo bo sestavljalo 5 članov organizacijskega odbora 30. Pikinega festivala. Komisija si 
pridržuje pravico, da ne izbere nikogar. Predlagatelj izbranega predloga bo o izbiri obveščen 
po klasični in e-pošti.
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8. 
Avtor zmagovalne rešitve bo prejel nagrado v višini 300 EUR bruto. Avtorja obeh predlogov, ki 
se bosta prav tako uvrstila v drugi krog, bosta prejela praktično nagrado Festivala Velenje.

9. 
Rezultati natečaja bodo po izboru objavljeni tudi na spletnih in Facebook straneh Festivala Ve-
lenje in Pikinega festivala.

10.
Izbrani predlog bo premierno predstavljen v skladu s časovnico ter programskimi in vsebinski-
mi aktivnosti 30. Pikinega festivala. 

11.
Organizator bo neizbrane predloge vrnil avtorjem po pošti samo na njihovo izrecno željo.

12.
Za več informacij: Festival Velenje, info@festival-velenje.si, 03 898 25 81

Velenje,  2. 4. 2019                                                                                                

Barbara Pokorny
direktorica Festivala Velenje


