Tržaško združenje za esperanto (TEA)
3. natečaj v slikarstvu za dvojezična dela
Nagrada "ANGELO SORANZO" - leto 2016
Pravila
Čl. 1
Udeležba je brezplačna.
Natečaj je na temo »Mir« in sprejemljiva so dela v katerikoli tehniki, razen lepljenke, mozaika
in računalniško podprte grafike.
Vsako delo mora vsebovati besedilo vsaj z enim stavkom na slikovni površini, povezanim s
predlagano temo,v esperantu (napisan z zeleno barvo) in njegov prevod v poljubnem jeziku
(napisan v katerikoli drugi barvi).
Vsak avtor lahko sodeluje z enim izdelkom v velikosti največ 80x80 cm, vključno z
morebitnim okvirjem.
Čl. 2
Vsa dela morajo imeti na hrbtni strani datum, navedbo avtorja in njegov naslov v
kateremkoli jeziku. Poleg tega morajo slike biti opremljene tako, da jih je možno enostavno
obesiti na zid.
Čl. 3
Ciljno izbrana umetniška komisija bo razdelila naslednje nagrade:
1. nagrada - 400 €,
2. nagrada - 200 €,
3. nagrada - 100 €,
4. nagrada - 100 €,
dve posebni nagradi za deklice in dečke do 14 let po 50 €.
Vsak udeleženec bo od Tržaškega esperantskega združenja prejel priznanje za sodelovanje.
Čl. 4
Tržaško esperantsko združenje bo nagrajena dela obdržalo in imelo vse pravice za njihovo
reprodukcijo.
Čl. 5.
Registracija in dostava slik bo potekala na sedežu TEA (via del Coroneo
15, 34133 Trst - 3. nadstropje) ob petkih, od 19. do 20.30, v mesecih: april, maj, junij in
september; lahko pa dela pošljete tudi po pošti.
Dela morajo prispeti na TEA najpozneje do 21. oktobra 2016.
Čl. 6
Razstava del natečaja bo v mesecu novembru 2016, na sedežu TEA ali na drugih mestih (bo
še naknadno določeno).
Čl. 7
Podelitev nagrad bo potekala v sredo, 7. decembra 2016, ob 17.uri, na sedežu TEA.
Čl. 8.
Nenagrajena dela bo možno prevzeti na koncu podelitve nagrad ali pa ob petkih v januarju
2017, od 19. do 20.30.
Če do konca januarja 2017 slike ne bodo prevzete, bodo postale last TEA, skupaj s pravico
njihove reprodukcije.
Čl. 9.
Na presojo umetniške komisije pritožba ni možna niti ni možno njeno izpodbijanje.
Organizacijski odbor, kljub zagotovljenemu običajnemu varovanju predanih del,
ne odgovarja za krajo in / ali morda nastalo škodo.
Udeležba na tekmovanju predvideva poznavanje in sprejetje teh pravil ter izpolnitev
prijavnice.

Čl. 10
V skladu z zakonom št. 196/03 glede varovanja osebnih podatkov, bo zagotovljena njihova
največja zaupnost, avtor pa bo lahko vsak trenutek imel pravico zaprositi za njihovo
posodobitev, kontrolo ali izbris.
Čl. 11
Združenje si pridržuje pravico da sprejme ali zavrne udeležbo natečajnih del, ki bodo
predstavljena.

ASSOCIAZIONE ESPERANTISTA TRIESTINA
Telefono 331-4805706
E-mail: esperantotrieste@yahoo.it, nored@tiscali.it
testudo.ts@gmail.com
http://www.tea1906.altervista.org
Sporočamo (opozarjamo) , da je možno najti slovarje esperanta na spletu na:

http://hvortaro.altervista.org/
http://www.lexicool.com/dictionaries_esperanto.asp?IL=2
Prav tako je možno uporabiti Google prevajalec.
Tržaško esperantsko združenje je na voljo za morebitne prevode.

