
ОПШТИНА КРИВА ПАЛАНКА
11 март 2013

Меѓународен конкурс за карикатура
Среда, 06  март 2013

Организациониот одбор на културната манифестација НЕВЕСТИНСКО ПОКЛОНЕНИЕ
НА СВЕТИ ТЕОДОР-ТИРОН, село Конопница – Крива Паланка, под покровителство
на општина Крива Паланка распишува Меѓународен конкурс за карикатура на тема
“Снаа-Свекрва”.

Критериуми за пријавување

• Еден автор може да учествува со максимум 3 безтекстуални карикатури;
• Пријавувањето се врши со формулар за учество поставен на

krivapalanka.gov.mk;
• Секој формулар кој не е целосно пополнет нема да се квалификува за

понатамошна селекција;
• Со пополнување на формуларот учесникот потврдува дека авторското дело

е негова лична интелектуална сопственост и прифаќа да ги отстапи
авторските права на организаторот;

• Со самото учество на конкурсот авторите се согласуваат организаторот да
ги користи, изложува, проучува и публикува делата без ограничувања за
видот на медиумот, временскиот период и местото на објавување;

• Пожелно е авторите да достават кратка биографија;
• Делата се доставуваат исклуливо во  електонска форма (оргинал или

скенирана) со резолуција 300 dpi во формат  А3 (29,7х42) на
contest@gradnakulturata2013.mk;

• Краен рок за пријавување 29 март 2013.
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Процес на селекција и жирирање
• Сите уредно пријавени дела влегуваат во процес на прелиминарна

селекција
• Прелиминарната селекција на пристигнатите дела ја прави одбор од

организаторот во рок од 3 дена по крајниот рок за доставување на
карикатурите

• Од делата кои ќе влезат во прелиминарната селекција одборот од
организаторот ќе ги избере наградените трудови

• Авторите чии што дела ќе бидат наградени имаат обврска да ги достават
своите дела во оргинал  во рок од 15 дена по објавување на резултатите
од конкурсот

Објавување на резултати
Резултати ќе бидат објавени на веб страната на Општина Крива Паланка

(www.krivapalanka.gov.mk) најдоцна  до 02.04.2013.
Преставување
• Сите прелиминарно селектирани дела ке бидат застапени во Каталог
• Сите застапени автори во прелиминарната селекција ќе го добијат каталогот

(во елекронска форма) на доставената е-маил адреса.

Дополнителни информации:
http://www.facebook.com/todorica.konopnicakrivapalanka
Драган Величковски (draganvelicki@yahoo.com)

Награди
• Прва награда - диплома  и 200 $
• Втора награда - диплома  и 150 $
• Трета награда - диплома и 100 $

Специјални награди
• диплома и плакета на општината
• диплома и сувенир на градот Крива Паланка
• диплома и сувенир на Манифестацијата Невестинско поклонение на „Свети

Теодор –Тирон“

Честитки за пензионерките по повод 8-ми Март
Четврток, 07 март 2013
По повод претстојниот празник 8-ми Март, Денот на жената, во организација
на Здружението на пензионери се организираше коктел збогатен со музика.
Традиционално по четврти пат и оваа година градоначалникот г.Арсенчо
Алексовски ги посети, а воедно им подари каранфили и им го честита претстојниот
празник 8-ми Март со честитки за добро здравје, среќа и долг живот.
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Општина Крива Паланка

Ул.„Св.Јоаким Осоговски“ 175

opkp@krivapalanka.gov.mk

www.krivapalanka.gov.mk
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