10. MEDNARODNI EX TEMPORE • PREDDVOR 2020
Hotel Alma • Grad Hrib • Preddvor
4. do 6. september 2020

Dvorski trg 10, 4205 Preddvor
T: +386 41 532 513

PRIJAVNICA
Ime in Priimek prijavitelja(ice)
Ime in Priimek in starost otroka (če prijavljate mladoletno osebo)
Poštni naslov								
E-naslov					Telefonska številka				Davčna številka
Datum:									Podpis

S podpisom te prijavnice potrjujem, da sem seznanjen(a) s Pravilnikom dogodka in da sprejemam v njem navedene pogoje.

PRAVILNIK
I. KATEGORIJE UDELEŽENCEV
Mali samorastnik: otroci do 14 let
Obetavni samorastnik: od 14 do 18 let
Samorastnik: odrasli

II. TEMA, TEHNIKA IN VELIKOST PLATNA/PODLAGE
Prosta izbira

III. ŠTEVILO PLATEN
Vsak udeleženec lahko žigosa dve platni/podlagi, odda pa lahko samo eno delo.

IV. PRIJAVA IN KOTIZACIJA
Izpolnjeno prijavnico pošljite na elektronski naslov info@smejmo.se.
Na podlagi prijave vam bomo poslali predračun za plačilo kotizacije.
Prijava in plačilo kotizacije sta možna tudi na dan žigosanja vašega platna/podlage.
Kotizacija za kategoriji Mali samorastnik* in Obetavni samorastnik*: 8 EUR
Kotizacija za kategorijo Samorastnik: 15 EUR
* Prijavo za mladoletne osebe izpolnijo starši oz. skrbniki udeleženca.

S plačilom kotizacije:

• potrjujete, da je delo, ki ga boste oddali, vaše avtorsko delo,
• soglašate, da nagrajena dela ostanejo organizatorju ne glede na navedeno prodajno ceno,
• soglašate, da organizator vsa dela lahko razstavlja do 31. oktobra 2020 in nenagrajena dela vrne avtorjem po zaključku razstave,
• soglašate, da organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe del,
• izjavljate, da ste seznanjeni, da bosta vaše osebne podatke, skladno s podpisano privolitvijo, obdelovala izključno organizatorja dogodka
Likovno društvo Preddvorski samorastniki in zavod za kulturne dejavnosti Smejmo se in ne bodo posredovani tretjim osebam. S podpisom
prijavnice organizatorjema dovoljujete, da v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov – GDPR – obdelujeta vaše osebne podatke
za namen obveščanja o dogodkih Ex Tempore Preddvor.

Izjava prejemnikov podatkov: Likovno društvo Preddvorski samorastniki, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, matična številka: 1169114000 in Smejmo
se, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, matična številka: 6625444000 , bosta v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu osebnih
podatkov, veljavni z dne 25. 5. 2018, varovala zbirko osebnih podatkov izdajatelja in jo uporabljala zgolj za namen obveščanja. Izdajatelj uporabo
podatkov lahko kadarkoli prekliče z obvestilom na elektronski naslov info@smejmo.se.

VI. ŽIGOSANJE PLATEN/PODLAG:
4., 5, 6. september 2020 od 8. do 10. ure na terasi hotela Alma (po predhodnem dogovoru možno tudi izven navedenih terminov).
Udeleženci, ki boste ustvarjali v oljni tehniki, platna lahko po predhodnem dogovoru žigosate že od 28. avgusta 2020 dalje.
Na hrbtno stran platna obvezno navedite:
• naslov dela,
• ime, priimek in poštni naslov avtorja,
• prodajno ceno (bruto v EUR),
• davčno številko avtorja,
• elektronski naslov avtorja,
• telefonsko številko avtorja.
VII. ODDAJA DEL, IZBOR NAGRAJENCEV IN PODELITEV NAGRAD:
Hotel Alma • Grad Hrib • Preddvor
6. september 2020 ob 17.00
Razstavljena dela ocenite udeleženci sami.
Svečani podelitvi nagrad sledi pogostitev.
VIII. NAGRADE IN PRIZNANJA
1. nagrada v kategoriji Samorastnik: 500 EUR
2. nagrada v katergoriji Samorastnik: 350 EUR
3. nagrada v kategoriji Samorastnik: 150 EUR
1. in 2. nagrada v kategorijah Mali samorastnik in Obetavni samorastnik: praktične nagrade
Vsi udeleženci prejmete priznanje za udeležbo.
IX. UGODNOSTI
Pogostitev na svečani podelitvi nagrad.
15% popust na nočitve: Hotel Alma • Grad Hrib • Preddvor (vključuje tudi brezplačen enourni najem čolna na jezeru Črnava in
brezplačen vstop v Park Brdo pri Kranju).

Franc Guček, predsednik (l. r.)

