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ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
‘’КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ’’ 2020. ГОДИНА

ТЕМА И НАЗИВ 
КОНКУРСА

Добровољно, анонимно и ненаграђено давалаштво крви
‘’Крв живот значи’’

КО МОЖЕ ДА 
КОНКУРИШЕ

На конкурсу имају право учествовања само радови ученика основних и средњих школа са територије Градске општине 
Стари град, које су школе доставиле Црвеном крсту Стари град.

ВРЕМЕ ТРАЈАЊА 
КОНКУРСА

Конкурс се расписује 3. марта, а затвара 31. марта 2020. године.

ВРСТЕ 
УМЕТНИЧКОГ 
ИЗРАЖАВАЊА

1. Ликовни рад
2. Литерарни рад
3. Видео спот/филм

ВИДОВИ 
КОНКУРИСАЊА

ЛИКОВНИ РАД

Све технике ликовног изражавања су дозвољене до формата 35 x 50 цм. Радови морају имати знак Црвеног крста (знак 
Црвеног крста састоји се од четири једнака крака, пет квадрата, црвене боје је и увек на белом пољу).
Сви радови на полеђини морају садржати следеће податке:
• име и презиме аутора,
• назив школе, разред и одељење,
• име и презиме наставника/професора.
Радови без потпуних података неће бити разматрани. Препорука: Не користити графитне оловке, дрвене боје, шљокице или 
материјал који се лако може оштетити у транспорту.

ЛИТЕРАРНИ РАД

Литерарни радови могу бити писани у прози или стиховима до дужине две стране А4 куцаног текста, фонт Arial, величина 
слова 12, без прореда. Радови треба да промовишу добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви. Радови у којима се 
даје крв за познатог даваоца биће дисквалификовани. Радови без потпуних података, писани руком, неће бити разматрани.
Сви радови на полеђини морају садржати следеће податке:
• име и презиме аутора,
• назив школе, разред и одељење,
• име и презиме наставника/професора.
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ВИДОВИ 
КОНКУРИСАЊА

МОТИВАЦИОНИ ВИДЕО СПОТ ИЛИ ФИЛМ за рад са младима на промоцији добровољног давалаштва крви

Видео спот или филм може трајати до 3 минута, мора садржати знак Црвеног крста Стари град и имати одговарајући 
пратећи звук/музичку подлогу која не подлеже ауторским правима или говор. Име и презиме аутора треба да буде на крају 
спота или филма.
Остали обавезни елементи:
• сви снимци морају бити у 16:9 видео формату,
• резолуција SD (720x576)  или HD (1280x720) или full HD (1920 x 1080),
• кодекс формат mpeg2 H264 за компресовање.
Доставља се на DVD диску (омот треба да садржи име и презиме аутора, назив школе разред и одељење, име и презиме 
наставника/професора)

КАТЕГОРИЈЕ 
УЧЕНИКА

• од I до IV разреда основне школе
• од V до VIII разреда основне школе
• од I до IV разреда средње школе

НАЧИН 
СЕЛЕКЦИЈЕ 
НАЈБОЉИХ 
РАДОВА

Све радове који одговарају критеријумима из пропозиција конкурса, а које школе доставе Црвеном крсту Стари град до 
назначеног рока трајања конкурса прегледаће Комисија за добровољно давалаштво крви Црвеног крста Стари град. Након 
прегледања, комисија ће прогласити најбоље радове из сваке узрасне категорије за сваки вид конкурисања, а Црвени крст 
Стари град наградиће учеснике.
Комисија задржава право да не предложи награду уколико ни један рад не одговара унапред постављеним критеријумима.

КРИТЕРИЈУМИ 
ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

• оригиналност идеје
• промоција лепоте живљења и поклањања и солидарности
• позив на добровољно давање крви
• разумевање личног доприноса промоцији давалаштва крви
• видљив дух принципа добровољног, анонимног и ненаграђеног давања крви
• препознато место Црвеног крста у давалаштву крви
• одговарајући садржај узрасту ученика
Смернице: радови који садрже болничку атмосферу, натуралистичке елементе (игла, шприцеви и сл.), приказују или говоре 
о саобраћајним несрећама и смрти су промашили тему и као такви не улазе у критеријум за награђивање. Плагијати из 
претходних година и радови који не одговарају узрасту учесника биће дисквалификовани.

РОКОВИ

Радови ученика из основних и средњих школа достављају се лично Црвеном крсту Стари град закључно са 31. мартом 2020. 
године. Радови који доспеју након датог рока неће бити разматрани. Послати радови неће бити враћени, а за све пристигле 
радове сматраће се да је дозвољено њихово даље коришћење у промоцији давалаштва крви Црвеног крста Србије.
До 15. маја Црвени крст Стари град организоваће свечано уручење награда победницима конкурса на општинском 
нивоу.Резултати и списак награђених ученика биће објављени на интернет страници Црвеног крста Стари град 
www.crvenikrststarigrad.org.rs 
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ЦРВЕНИ КРСТ СТАРИ ГРАД

НАГРАДЕ

Црвени крст Стари град обезбедиће пригодне награде (књиге, школски прибор, друштвене игре, захвалницу и др.) за прва 
три места за ликовне, литерарне и видео радове у свим узрасним категоријама.
Награђене радове Црвени крст Стари град послаће Црвеном крсту Београда на градски ниво конкурса који ће обезбедити 
награде за награђене учеснике на градском нивоу и радове ће проследити Црвеном крсту Србије.Првопласирани учесници 
конкурса у свим видовима конкурисања и узрасним категоријама на републичком нивоу биће награђени од стране Црвеног 
крста Србије летовањем у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима искључиво у термину од 26. јула до 4. августа 
2020. године.

ПРОМОЦИЈА 
НАГРАЂЕНИХ 
РАДОВА

На општинском нивоу
Сви награђени радови биће постављени на друштвене мреже (facebook страница, twitter i instragram налог) и интернет 
страницу Црвеног крста Стари град.
На републичком нивоу
Награђени радови биће постављени на facebook страницу Црвеног крста Србије.
Награђени радови добијају прилику да се нађу на промотивним материјалима који се користе у свакодневном раду Црвеног 
крста Србије и трансфузиолошких служби.
Награђени литерарни радови и њихови аутори добијају прилику да се представе на свечаностима и активностима Црвеног 
крста Србије који су медијски пропраћени.
Награђени видео радови биће коришћени у едукацијама младих волонтера Црвеног крста Србије.
Награђени ученици добијају прилику да своје радове медијске представе при промоцији активности у далаштву крви при 
Црвеном крсту Србије.

ПИТАЊА, 
ОДГОВОРИ И 
ДРУШТВЕНЕ 
МРЕЖЕ

Сва додатна питања можете послати на starigrad@redcross.org.rs 
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