
 
  

   

 

 V sodelovanju z Občino Milje  

PRIREJA 

XVII NATEČAJ/RAZSTAVO  O “ŽENSKI KREATIVNOSTI” - 2019 

PRAVILA NATEČAJA 

Natečaj je namenjen vsem ženskam,  bivajočim  v Furlaniji Julijski Krajini  in Slovenski ter Hrvaški 

Istri,  ki bodo predstavile lastne ročne izdelke. 

 

SEKCIJE 

A - mlajše ženske do 18. leta starosti (velja zaključni datum natečaja). 

B - odrasle ženske od 18. leta dalje. 

  Vsaka udeleženka lahko predstavi največ 3 izdelke. 

 Izključeni so izdelki poklicnih obrtnic  

 

KATEGORIJE  IZDELKOV 

C1 – »tkanine« (blago – volna – bombaž – razne tkanine) 

C2 – »trde snovi« (kamen – les – glina – vosek – razne kovine) 

C3 – »likovna umetnost« (slikarstvo – risbe –  lepljenka– fotografija – druge kreacije) 

 

NAČIN PRIJAVE:K vsakemu  oddanemu izdelku je potrebno predložiti zaprto kuverto, v kateri 

naj bodo navedeni sledeči podatki: ime in priimek, datum rojstva, naslov, morebitni e-naslov, 

telefon, izjava, da podpisana ni poklicna obrtnica, kategorija dela, kratek opis uporabljenih 

materialov in tehnike izdelave ter morebitni napotki za postavitev. 

Na kuverti naj bosta navedena samo naslov dela in Sekcija. 

 

ROK PRIJAVE :  Iz organizacijskih razlogov bo letos mogoče izdelke oddati v razstavni 

dvorani Negrisin od 1. do 5.oktobra 2019  ob sledečem urniku: 10.00-12.00 in 17.00-19.00.  

Za morebitne informacije se lahko pokliče na številko 0039- 3406718255 (Ornella Candusio). 

Društvo A.I.D.A. ne bo prevzelo odgovornosti v primeru izgube ali poškodbe izdelkov, ki ne bodo 

oddani po predvidenih navodilih ali v primeru, da se izdelka ne dvigne ob koncu razstave. 

 

ŽIRIJA bo sestavljena iz petih članov, med njimi bo obvezno ena članica Društva A.I.D.A,  ki bo 

tudi predsednica. Odločitev komisije je dokončna in nanjo ni možna pritožba. Imena zmagovalk  

bodo objavljena na podelitvi.  

 

PODELITEV: za vsako Sekcijo in Kategorijo je predvidena ena nagrada za prvo mesto in dve 

posebni priznanji. Nagrajenke in prejemnice priznanj bodo osebno obveščene; slednje ali pisno 

pooblaščene osebe, bodo dvignile nagrado na podelitvi. Niso predvidena plačila ali povračila 

stroškov. Udeleženke bodo dvignile svoje izdelke ob zaključku razstave, v nedeljo 20. oktobra,  od 

15. do 18. ure.  V primeru, da se izdelka ne dvigne,  bo postal last društva A.I.D.A. 

 

Podelitev bo potekala v petek, 11. oktobra 2019 ob 17. uri 

                              v Občinski razstavni dvorani “G. Negrisin” 

                                         - Trg Marconi, 1 - Milje 

Razstavljeni izdelki bodo na ogled od 11. do 20.oktobra 2019 

s sledečim urnikom: nedelja : 10.– 12.  ; od  ponedeljka do sobote : 10. – 12. in 17. – 19. 
 

Združenje A.I.D.A. -  - Kulturni center  “G. Millo” -  Trg Republike 4 - 34015   Milje (TS) Sedež :  pri  Centro Donna -  v poslopju 

avtobusne postaje 

E-mail aida_muggia@hotmail.it  -  Telefon 0039   040 9278281 – spletna stran : aidamuggia.wordpress.com 

Urnik poslovanja sedeža: - torek in sreda 10-11 četrtek 15- 17 

mailto:aida_muggia@hotmail.it

