
Što trebaš znati?
 

U natječaju mogu sudjelovati ravnopravno 
djevojčice i dječaci u dobi od 9 do 15 godina

 uključeni u rad Dječjih vijeća Hrvatske,
 Dječjih foruma Hrvatske,

osnovnih škola te Mreže mladih savjetnika
pravobraniteljice za djecu.

 
Na poleđini rada obavezno navedi

- ime i prezime
- godine starosti

- naziv vijeća, foruma ili institucije iz koje dolaziš
 

- natječaj je otvoren do 25.2.2020.
 

Rad možeš prijaviti individualno ili u
grupi svojih vršnjaka.

 
Svaki individualni rad se prijavljuje

zasebno (jedno dijete jedan rad) 
 dok se grupni rad prijavljuje skupno

(grupa djece-jedan rad).
 

Na Natječaj možeš poslati maksimalno tri
rada.

Osnovni likovni elementi koji bi se trebali nalaziti u
budućem logu/znaku NEF-a Hrvatske su:
-naziv (Nacionalni forum dječjeg vijeća Eurochid
Hrvatske – NEF Hrvatske)
- boje  (kombinacija bijele, narančaste i pariško plave
/boje organizacija koje provode projekt NEF-a Hrvatske)
- tipografije (font mora biti jasan, čitljiv u svim
veličinama i točno prikazivati djelatnost na koju se
odnosi)
VAŽNO:
Svaki logotip, koji se osim tipografije sastoji i od
ilustracije, mora biti dizajniran na način koji omogućuje
jednostavnu realizaciju u svim tehnikama tiska, ne bi
smio sadržavati estetske dijelove poput sjena,
pretapanja boja i sličnih likovnih elemenata koje je
teško reproducirati u nekim tiskarskim tehnikama.

 

 

Svoje radove dostavi poštom na adresu:

Društvo „Naša djeca“ Opatija

Stubište Lipovica 2

51410 Opatija

ili

osobno u ured 

DND Opatija 

svakog radnog dana od 8 do

16 sati, najkasnije

do 25. veljače 2020. godine.

 

NEF je Nacionalni forum dječjih vijeća Eurochild organizacije – NEF Hrvatske
čine izabrani vijećnici iz Čabra, Jastrebarskog, Opatije, Nove Gradiške, Pregrade,
Tuhlja, Varaždina, Velike Gorice, Zaboka i Mreže mladih savjetnika
pravobraniteljice za djecu. Eurochild je mreža organizacija i pojedinaca koja
širom Europe radi na promociji prava i unapređivanju dobrobiti djece i mladih.

 

ZNAŠ CRTATI?
 

POKAŽI!!!
 

PRIJAVI SE NA LIKOVNI NATJEČAJ ZA LOGO NEF-A

HRVATSKE


