Пропозиције организацијама Црвеног крста
за учешће oсновних и средњих школа на уметничком конкурсу
"Крв живот значи" за 2020. годину
Тема и назив
конкурса

Добровољно, анонимно и ненаграђено давалаштво крви
«Крв живот значи»

Ко може да
конкурише

Време трајања
конкурса
Врсте уметничког
изражавања

На конкурсу имају право учешћа само радови ученика основних и средњих
школа којe су организације Црвеног крста из градова и општина доставиле
Црвеном крсту Србије.
Конкурс се расписује од 3. марта 2020. године до 31. марта 2020. године
1. Ликовни рад
2. Литерарни рад
3. Видео спот /филм
Ликовни рад

Детаљи о ликовним
радовима

Све технике ликовног изражавања су
дозвољене до формата 35 x 50 цм.
На радовима мора бити заступљен знак
Црвеног крста.
Сви радови на полеђини морају
садржати следеће податке:
a. Име и презиме аутора
b. Назив школе и разред
c. Назив града или општине
d. Име и презиме
наставника/професора
e. Печат организације
Црвеног крста

РАДОВИ БЕЗ ПОТПУНИХ
ПОДАТАКА НЕЋЕ БИТИ
РАЗМАТРАНИ

Препорука: не користити графитне оловке, дрвене бојице, шљокице или
материјал који се лако може оштетити у транспорту

Литерарни рад

Детаљи о
литерарним
радовима

Литерарни радови могу бити писани у
прози и стиховима до дужине 2 стране
А4 куцаног текста, фонт Аrial, величина
слова 12, без прореда.
Радови морају промосати добровољно,
анонимно и ненаграђено давање крви.
Радови у којима се даје крв за познатог
примаоца ће бити дисквалификовани.

РАДОВИ БЕЗ ПОТПУНИХ
ПОДАТАКА, ПИСАНИ РУКОМ,
НЕЋЕ БИТИ РАЗМАТРАНИ

Сви радови на полеђини морају садржати
следеће податке:
a. Име и презиме аутора
b. Назив школе и разред
c. Назив града или општине
d. Име и презиме
наставника/професора
e. Печат Црвеног крста
Детаљи о видео
спотовима

Мотивациони видео спот или филм за рад са младима на промоцији
добровољног давалаштва крви

Видео спот или филм може
трајати до 3 минута, и току видео
поруке мора бити заступљен знак
Црвеног крста.
Видео спот или филм мора имати
одговарајући пратећи звук /
музичку подлогу која не подлеже
ауторским правима или говор.
Број видео- спотова/филмова
по организацији Црвеног крста
није ограничен.

Остали обавезни елементи:





сви снимци морају бити у 16:9
видео формату
резолуција SD (720 x 576) или
HD (1280 x 720) или full HD
(1920 x 1080)
кодек формат mpeg2 H264 за
компресовање
име и презиме аутора или групе
аутора, назив школе и
организације Црвеног крста која
га доставља као и категорију за
коју се спот или филм
доставља

КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА

Процедура

Све радове који одговарају
критеријумима из пропозиција а
које доставе организације
Црвеног крста прегледаће
посебна комисија Црвеног крста
Србије коју формира Комисија
за добровољно давалаштво
крви Црвеног крста Србије.
Након прегледања, комисија ће
прогласити и наградити
најбоље радове из сваке
узрасне категорије за сваки вид
конкурисања.
Комисија задржава право да не
предложи награду уколико
ниједан рад не одговара
унапред постављеним
критеријумима.



Смернице:








Уручивање награда



Видео спотове/филмове организације
Црвеног крста ће доставити на ДВД или
УСБ Црвеном крсту Србије.
Видео спотове/филмове ће прегледати
чланови Комисије и сходно њиховом
мишљењу само најквалитетнији ће бити
постављени на канал "Youtube" под
називом " Крв живот значи".
Комисија задржава право да не предложи
награду уколико ниједан рад не одговара
унапред постављеним критеријумима.

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

Радови који садрже болничку атмосферу,
натуралистичке елементе (игле,
шприцеве и сл.) приказују или говоре о
саобраћајним несрећама и смрти су
промашили тему и не улазе у критеријум
за награђивање.

Наградиће се пласман
на прво, друго и треће
место

Црвени крст Србије организоваће
свечано уручење награда поводом 14.
јуна, Светског дана давалаца крви.

Плагијати из претходних година и радови
које не одговарају узрасту учесника биће
дисквалификовани.
Послати радови неће бити враћани, а за
све пристигле радове сматраће се да је
дозвољено њихово даље коришћење у
промоцији добровољног давалаштва
крви у Србији.

Награде

Узраст

Радови који неће
бити разматрани

Првопласирани учесници kонкурса у свим видовима конкурисања биће
награђени летовањем у одмаралишту Црвеног крста Србије у Баошићима
искључиво у термину од 26. јула - 4.августа 2020.
Ученици се такмиче у две узрасне категорије:
Од 1 до 4. разреда основне школе и
Од 5 до 8. разреда основне школе
Од 1 до 4. разреда средње школе




Радови који доспеју у Црвени крст Србије директно од појединаца
или школа
Радови који не буду праћени попуњеним упитником организације
Црвеног крста о реализацији конкурса
Радови који приспеју након рока
ИНФОРМАЦИЈЕ И ПРОМОЦИЈА РАДОВА

Друштвене мреже






Све врсте
промоција





Детаљне
информације







Све информације везане за конкурс биће доступне на фејсбук
страници https://www.facebook.com/ddksrbija
Видео спотови који испуњавају критеријуме биће постављени на
канал "Youtube" под називом " Крв живот значи"
Сви награђени радови биће постављени на фејсбук страници
https://www.facebook.com/ddksrbija
Сви награђени ликовни радови добијају прилику да се нађу на
промотивним материјалима који се користе у свакодневном раду
Црвеног крста Србије и овлашћених трансфузијских установа,
Сви награђени литерарни радови и њихови аутори добијају прилику
да се представе на свечаностима и активностима Црвеног крста
Србије који су медијски пропраћени,
Сви награђени видео радови/филмови биће коришћени у
едукацијама младих волонтера Црвеног крста у Србији,
Сви награђени ученици добијају прилику да своје радове медијски
представе при промоцији активности у давалаштву крви при Црвеном
крсту Србије.
Црвени крст у градовима и општинама imegrada@redcross.org.rs
Црвени крст Војводине vojvodina@redcross.org.rs
Црвени крст Косова и Метохије kim@redcross.org.rs
Црвени крст Београда beograd@redcross.org.rs
Црвени крста Србије marija@redcross.org.rs

ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
2020.

