ГРАД НИШ
УПРАВА ЗА ОМЛАДИНУ И СПОРТ
Р А С П И С У Ј Е

НАГРАДНИ КОНКУРС
ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ТЕРИТОРИЈЕ
ГРАДА НИША ЗА НАЈБОЉЕ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ
У ОКВИРУ КАМПАЊЕ ДРОГА БЉАК НА ТЕМУ

-ПЛАКАТОМ ПРОТИВ ДРОГЕУ формирању идејног решења потребно је имати у виду:
промоцију здравих стилова живљења
нуђење алтернатива (спорт, уметничке активности, забава, рекреација...)
фаворизовање животних вредности (пријатељство, љубав, успех ...)
изазивање позитивних емоција кроз духовитост, хумор итд.

Пожељно је избегавати:
Застрашивање и мистификацију
идејна решења која нуде директну асоцијацију
експлицитно приказивање саме дроге или прибора ( игле, шприцеви...)

Најбољим радовима биће додељене награде
и то у четири категорије:
Прва категорија – ученици основних школа узраста од 7 до 11 година
Прва награда - 7 000 дин
Друга награда - 5 000 дин
Трећа награда - 3 000 дин
Друга категорија – ученици основних школа узраста од 11 до 15 година
Прва награда - 7 000 дин
Друга награда - 5 000 дин
Трећа награда - 3 000 дин
Трећа категорија - ученици Уметничке школе:
Прва награда - 16 000 дин
Друга награда - 13 000 дин
Трећа награда - 10 000 дин
Четврта категорија - ученици осталих средњих школа:
Прва награда - 10 000 дин
Друга награда - 7 000 дин
Трећа награда - 4 000 дин

Средства за награђивање радова по овом Конкурсу обезбеђена су
буџетом Града Ниша за 2016.годину.
Град Ниш задржава право да не додели награде уколико радови нису у
складу са превентивним циљевима кампање.
Управа за омладину и спорт, задржава право коришћења награђених
радова у превентивним акцијама.
Одлуку о избору радова доноси Комисија.
Радове доставити лично или послати поштом, на адресу
Управа за омладину и спорт
Ул. Вождова 16
18 000 Ниш

Крајњи рок за пријем пријава на Конкурс је 28.10.2016. године
Благоврeменом доставом сматраће се и препоручена пошиљка предата
пошти најкасније до наведеног термина, без обзира на датум приспећа.
На коверти, са предње стране, треба да стоји још и следеће:
Пријава на конкурс „Плакатом против дроге“
Име аутора и адреса, и / или
Име школе и адреса
НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ЗАВРШЕТКА КОНКУРСА
За све додатне информације можете се обратити електронском поштом
на следеће адресе: tivana@gu.ni.rs , nvioleta@gu.ni.rs и milbiljana@gu.ni.rs
или на телефоне 018/ 519 352; 519 353
Наградни конкурс ће бити објављен на интернет презентацији Града
Ниша www.ni.rs, на сајту Управе www.drogabljack.org.rs, фејсбук профилу
„Drogabljack Prevencija Bz Niš“, огласној табли Управе за омладину и спорт и
на огласним таблама школа.
На интернет презентацији Града Ниша биће објављенa Одлука
Комисије о избору најбољих радова.
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