NATEČAJ

strip in grafična kratka pripoved
animacija
film
fotografija
plakat
oblačilo
pričeska
uporabni izdelki
DRUŠTVO FESTIVAL OBLIKOVANJA MARIBOR

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE MARIBOR

DO KDAJ
Prispevki se oddajo po spletnih
oblakih, osebno ali po pošti, in
sicer od 1. februarja 2018 do najkasneje 15. aprila 2018.
KDO

Učenci, dijaki, študenti in mladi do
27. leta starosti

KAM
Na elektronski naslov
drustvofomb@gmail.com
ali po pošti na naslov
Srednja šola za oblikovanje Maribor,
Park mladih 8, 2000 Maribor

SPLOŠNA PRAVILA: Kakršnokoli
plagiatorstvo se kaznuje z
diskvalifikacijo. Nobena strokovna
pomoč ni dovoljena. Vsebina mora biti v
skladu z vsemi predpisi v državi izvora in
v Republiki Sloveniji. Vsebina ne sme
1) spodbujati nezakonitega ravnanja;
2) podpirati rasnih, verskih, spolnih ali
drugih predsodkov; 3) zagovarjati
spolnega ali fizičnega izkoriščanja;
4) kršiti pravic, ki jih določa zakon ali
sporazumi; 5) vdirati v zasebnost oseb;
ali 6) biti drugače neprimerna. SŠOM oz.
Društvo FOMB ima pravico, da prispevke
sprejme ali zavrne. Prijave bo ocenjevala
komisija, imenovana s strani upravnega
odbora. Njihova odločitev je dokončna.
S sprejetjem priznanja se udeleženci
strinjajo, da SŠOM in zaposleni na njej
ter člani Društva FOMB niso odgovorni
za posledice, ki bi morebiti izhajale iz
uporabe takšnega priznanja. Udeleženci
se strinjajo z uradnimi pravili
tekmovanja in odločitvami komisije. Več
informacij o FOMB-u lahko najdete na
naši FB-strani.
Če imate kakršnakoli vprašanja, ne oklevajte in nam pišite na:
drustvofomb@gmail.com
Veselimo se vaših prispevkov!

STRIP IN GRAFIČNA KRATKA PRIPOVED

Vsi uvrščeni stripi in grafične kratke pripovedi bodo predstavljeni na razstavi Festivala
oblikovanja Maribor (FOMB) 2018 in objavljeni v tiskani ter digitalni različici biltena
FOMB. Prispevki v tej kategoriji morajo biti
strip ali grafična kratka pripoved.
JEZIK: Jezik mora biti slovenski, angleški ali
drugi s priloženim prevodom v slovenščino
ali angleščino (priloga).
DOLŽINA: Max. dovoljena dolžina zgodbe je
5 strani.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: Dovoljene so vse
tehnike (črno-bele, sivinske ali barvne
strani). Priporočena oblika datoteke za
prispevke je TIFF (600 dpi linearno za ČB
stripe in 300 dpi za sivinske in barvne). Za
prijavo se od prijavitelja zahteva, da izpolni
in pošlje prijavnico v obliki PDF. Zaželeno je,
da avtor elektronski prijavnici priloži tudi
svojo fotografijo.
AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali oseba do 27. leta starosti. Avtorji
lahko sodelujejo v skupini ali oddajo prispevek posamično. Vsak strip ali grafična kratka
pripoved mora imeti enega vodilnega avtorja, ki služi kot stik. Priznanje bo prejel avtor
in vsi navedeni na prijavnici kot soavtorji.
Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko
zaščiteno gradivo (slike itd.), razen če ste
lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje
za uporabo gradiva na tem festivalu.

Na zahtevo je treba predložiti vsa pisna
dovoljenja za vsa avtorska gradiva.
Nagrada za oddajo stripa ali grafične kratke
pripovedi je objava v tiskani in digitalni različici biltena FOMB, sponzorske nagrade in
priznanje na FOMB-u. Srednja šola za oblikovanje Maribor avtorjem pod nobenim pogojem ne bo plačala nobenega dodatnega nadomestila. Prijavitelji morajo hraniti vsaj en
izvod svojih stripov in grafičnih kratkih
pripovedi. Srednja šola za oblikovanje Maribor
ni odgovorna za morebitne stripe in grafične
kratke pripovedi, ki so izgubljene, poškodovane ali niso prenesene pravilno. Avtorjeva
intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena
v celoti, razen če prijavitelj odobri Srednji šoli
za oblikovanje Maribor pravico do uporabe
svojega imena, fotografije, izjave, pričevanja,
stripa ali grafične kratke pripovedi za potrebe
oglaševanja, obveščanja javnosti in promocijske namene brez obvestila ali dodatnega
nadomestila. Srednja šola za oblikovanje
Maribor oz. njen festivalni odbor ima pravico,
da prispevke sprejme ali zavrne. Vsa izbrana
dela bodo objavljena v tiskani in digitalni
različici biltena FOMB.
Vse ostale informacije prejmete od skrbnika
razpisa. Skrbnik razpisa v kategoriji STRIP IN
GRAFIČNA KRATKA PRIPOVED je Denis Fras
(denis.fras@ssom.si).
POVEZAVA DO PRIJAVNICE

ANIMACIJA

Vse sprejete animacije bodo prikazane na
Festivalu oblikovanja Maribor (FOMB) 2018 v
kinu Maribox Maribor. Prispevki v tej kategoriji
morajo biti animacije (digitalni videi).
JEZIK: Jezik mora biti slovenski, angleški ali
drugi s prevodom v slovenščino ali angleščino
(podnapisi).
DOLŽINA: Dolžina animacije ne sme biti krajša
od 30 sekund in ne sme presegati 40 minut
(brez začetne in končne špice). Če bodo
animacije daljše od 10 minut, si Srednja šola za
oblikovanje Maribor pridržuje pravico, da jih ne
prikaže v celoti.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: Na natečaj lahko
prijavite filme v vseh animacijskih tehnikah,
vključno s kombinacijo igranega in dokumentarnega filma. Več kot 50 % izdelka mora biti
animiranega. Festival si pridržuje pravico, da
odloči, ali izdelek izpolnjuje pogoje za animacijo. Priporočene so digitalne datoteke z naslednjimi tehničnimi specifikacijami: Format: MPEG4;
Kodek: H264; FPS: Native; Resolucija:
1920x1080 ali 1280x720; bitrate: max. 10000
kbit/s. Festival si pridržuje pravico, da zavrne
izvod dvomljive tehnične kvalitete, ki bi lahko
povzročil težave med projekcijo. Predložena
različica izdelka mora biti končna. Filmi z
dialogom ali naracijo v drugih jezikih in ne v
slovenščini morajo imeti slovenske ali angleške
podnapise. Vsi izdelki se morajo začeti ali
končati s špico, ki vsebuje naslednje podatke:
naslov filma, avtorja ali avtorje, mentorja,
producenta in organizacijo (šolo itd.), leto in
kraj nastanka.

Za prijavo se od prijavitelja zahteva, da izpolni in
predloži prijavnico. Elektronski prijavnici je treba
priložiti tudi dodatno fotografijo avtorja in 3
fotografije iz filma (min. 300 dpi).
AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali
oseba do 27. leta starosti. Avtorji lahko sodelujejo v skupini ali oddajo prispevek posamično.
Vsaka animacija mora imeti glavnega avtorja, ki
služi kot stik. Priznanje bo prejel avtor in vsi
navedeni na prijavnici kot soavtorji. Uporabljeno
ne sme biti nobeno avtorsko zaščiteno gradivo
(slike itd.), razen če ste lastnik avtorskih pravic
ali imate dovoljenje za uporabo gradiva na tem
festivalu. Na zahtevo je potrebno predložiti vsa
pisna dovoljenja za vsa avtorska gradiva. Nagrada
za oddajo animacije je javno priznanje in njeno
predvajanje na FOMB-u ter nagrade sponzorjev.
Srednja šola za oblikovanje Maribor pod nobenim
pogojem ne bo plačala ustvarjalcem nobenega
dodatnega nadomestila. Prijavitelji morajo hraniti
vsaj en izvod svojega videa. Srednja šola za
oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne
videe, ki so izgubljeni, poškodovani ali niso preneseni pravilno. Avtorjeva intelektualna lastnina
izdelka je zagotovljena v celoti z naslednjo
izjemo: prijavitelj odobri Srednji šoli za oblikovanje Maribor pravico do uporabe vseh materialov v
zvezi s prijavljenim izdelkom, kot tudi do 10 %
celotne dolžine filma, kar ne bo preseglo več kot
3 minute, za oglaševanje, obveščanje javnosti za
promocijske namene brez obvestila ali dodatnega
nadomestila.
Vse ostale informacije prejmete od skrbnice
razpisa. Skrbnica razpisa v kategoriji ANIMACIJA
je Lada Bele Tominc (lada.bele@ssom.si).
POVEZAVA DO PRIJAVNICE

FILM

Vsi prejeti filmi bodo predvajani na Festivalu
oblikovanja Maribor (FOMB) 2018 v kinu Maribox
Maribor. Prispevki v tej kategoriji morajo biti film
(digitalni video).
JEZIK: Jezik mora biti slovenski, angleški ali drugi
jezik s prevodom v slovenščino ali angleščino
(podnapisi).
DOLŽINA: Dolžina videa ne sme biti krajša od 3
minut. Če je prispevek daljši od 10 minut, si
Srednja šola za oblikovanje Maribor pridržuje
pravico, da ne predvaja celotnega videa.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: Na natečaj lahko
prijavite filme v vseh filmskih tehnikah, vključno s
kombinacijo igranega, dokumentarnega ali
eksperimentalnega filma. Festival si pridržuje
pravico, da odloči, ali izdelek izpolnjuje pogoje za
film. Zaželene so digitalne datoteke z naslednjimi
tehničnimi specifikacijami: Format: MPEG4;
Kodek H264; FPS: Native; Resolucija: 1920x1080
ali 1280x720; bitrate: max. 10000 kbit/s. Festival si
pridržuje pravico, da zavrne izvod dvomljive
tehnične kvalitete, ki bi lahko povzročil težave
med predvajanjem. Predložena različica izdelka
mora biti končna. Filmi z dialogom ali naracijo v
drugih jezikih in ne v slovenščini morajo imeti
slovenske ali angleške podnapise. Vsi izdelki se
morajo začeti ali končati s špico, ki vsebuje
naslednje podatke: naslov filma, avtorja ali avtorje, mentorja, producenta in organizacijo (šolo itd.)
in leto ter kraj nastanka. Za vsak film mora prijavitelj izpolniti in predložiti prijavnico v obliki PDF.
Elektronski prijavnici je treba priložiti tudi
fotografijo avtorja in 3 fotografije iz filma (min.
300 dpi).

AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent ali
oseba do 27. leta starosti. Avtorji lahko sodelujejo
v skupini ali oddajo prispevek posamično. Vsak
film mora imeti glavnega avtorja, ki služi kot stik.
Priznanje bo prejel avtor in vsi navedeni na
prijavnici kot soavtorji. Uporabljeno ne sme biti
nobeno avtorsko zaščiteno gradivo (slike itd.),
razen če ste lastnik avtorskih pravic ali imate
dovoljenje za uporabo gradiva na tem natečaju.
Na zahtevo je potrebno predložiti vsa pisna
dovoljenja za vsa avtorska gradiva. Nagrada za
oddajo filma je javna objava avtorja prispevka in
javno priznanje, predvajanje le-tega na FOMB-u
in nagrade sponzorjev. Srednja šola za oblikovanje Maribor pod nobenim pogojem ne bo plačala
avtorjem nobenega dodatnega nadomestila.
Prijavitelji morajo hraniti vsaj en izvod svojega
filma. Srednja šola za oblikovanje Maribor ni
odgovorna za morebitne filme, ki so izgubljeni,
poškodovani ali niso preneseni pravilno. Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v
celoti, razen če prijavitelj odobri Srednji šoli za
oblikovanje Maribor pravico do uporabe vseh
materialov v zvezi s prijavljenim izdelkom, kot
tudi uporabo 10 % celotne dolžine filma, kar ne
bo preseglo več kot 3 minute, za oglaševanje,
obveščanje javnosti za promocijske namene brez
obvestila ali dodatnega nadomestila.
Vse ostale informacije lahko prejmete od skrbnika razpisa. Skrbnik razpisa za kategorijo FILM je
Saša Šimičić (sasa.simicic@ssom.si).

POVEZAVA DO PRIJAVNICE

FOTOGRAFIJA

Vse v program uvrščene fotografije bodo
predstavljene na razstavi Festivala oblikovanja Maribor (FOMB) 2018 in objavljene v tiskani in digitalni različici biltena
FOMB. Prispevki v tej kategoriji morajo
biti fotografije.
OBSEG: Dovoljene so največ 3 fotografije
posameznega avtorja.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: Max. format
razstavljenih fotografij bo 30 x 45 cm
(pokončni ali ležeči format). Dovoljene
so vse tehnike (sivinska ali barvna).
Fotografije se oddajo v formatu RAW ali
JPG (300 dpi za sivinske in barvne). Za
prijavo se od vlagatelja zahteva, da izpolni in predloži prijavnico v obliki PDF.
Elektronski prijavnici je potrebno priložiti
tudi dodatno fotografijo avtorja. Vsi
prispevki morajo biti predloženi v digitalni obliki, če pa želite oddati katero koli
drugo, nas, prosimo, kontaktirajte po
elektronski pošti.
AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak,
študent ali oseba do 27. leta starosti.
Fotografija mora imeti enega avtorja.
Priznanje bo prejel avtor. Uporabljeno ne
sme biti nobeno avtorsko zaščiteno
gradivo.

Nagrada za oddajo fotografije je javna
objava avtorja in njegovega prispevka v
tiskani in digitalni različici biltena FOMB,
nagrade sponzorjev in priznanje na
FOMB-u. Srednja šola za oblikovanje Maribor pod nobenim pogojem ne bo plačala
avtorjem nobenega dodatnega nadomestila. Prijavitelji morajo hraniti vsaj en izvod
svoje fotografije. Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne
fotografije, ki so izgubljene, poškodovane
ali niso prenesene pravilno. Avtorjeva
intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v celoti, razen če prijavitelj odobri
Srednji šoli za oblikovanje Maribor pravico
do uporabe svojega imena, fotografij, izjav
in pričevanj za oglaševanje, obveščanje
javnosti za promocijske namene brez obvestila ali dodatne odškodnine. Vsa izbrana
dela bodo objavljena v tiskani in digitalni
različici biltena FOMB. Avtorske pravice
obdrži avtor.
Vse ostale informacije lahko prejmete od
skrbnika razpisa. Skrbnik razpisa za kategorijo FOTOGRAFIJE je Stevan Čukalac
(stevan.cukalac@ssom.si).
POVEZAVA DO PRIJAVNICE

PLAKAT

Vsi v program uvrščeni plakati bodo predstavljeni na razstavi Festivala oblikovanja
Maribor (FOMB) 2018. Prispevek v tej
kategoriji mora biti plakat.
OBSEG: Dovoljen je največ en plakat posameznega avtorja.
VSEBINSKI ELEMENTI PLAKATA: Plakat
naj vsebuje naslednje elemente: 3. festival
oblikovanja Maribor (FOMB), 14.−18. maj
2018, logotip festivala in logotip šole.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE: Format plakata
je B-1; 707x1000 mm (portret). Dovoljene
so vse likovne tehnike. Poslane datoteke
naj bodo v formatu PDF in JPG (300 dpi /
CMYK). Za prijavo se od vlagatelja zahteva, da izpolni in predloži prijavnico v obliki
PDF. Vsi prispevki morajo biti predloženi v
digitalni obliki. Če želite oddati katerokoli
drugo obliko, nas, prosimo, kontaktirajte
po elektronski pošti.
AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak,
študent ali oseba do 27. leta starosti. Dijaki
ali študentje lahko sodelujejo v skupini ali
oddajo prispevek posamično. Vsak plakat
mora imeti enega vodilnega avtorja, ki
služi kot stik. Priznanje bo prejel avtor in
vsi navedeni na prijavnici kot soavtorji.
Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko
zaščiteno gradivo (slike itd.), razen če ste
lastnik avtorskih pravic ali imate dovoljenje
za uporabo gradiva na FOMB-u 2018.

Na zahtevo je treba predložiti vsa pisna
dovoljenja za vsa avtorska gradiva. Vsi v
program uvrščeni plakati bodo predstavljeni
na razstavi FOMB-a. Nagrada za oddajo
plakata je njegova objava v tiskani in digitalni različici biltena FOMB in priznanje na
FOMB-u ter nagrade sponzorjev. Vsak
udeleženec prejme brezplačni izvod biltena
z objavljenim prispevkom. Srednja šola za
oblikovanje Maribor pod nobenim pogojem
ne bo plačala avtorjem nobenega dodatnega
nadomestila. Prijavitelji morajo hraniti vsaj
en izvod svojih plakatov. Srednja šola za
oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne plakate, ki so izgubljeni, poškodovani
ali niso preneseni pravilno. Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je zagotovljena v
celoti, razen če prijavitelj odobri Srednji šoli
za oblikovanje Maribor pravico do uporabe
svojega imena, fotografije, izjave, pričevanja
in plakata za potrebe oglaševanja, obveščanja javnosti in promocijske namene brez
obvestila ali dodatnega nadomestila. Srednja
šola za oblikovanje Maribor oz. njen festivalni odbor ima pravico, da prispevke sprejme
ali zavrne.
Vse ostale informacije lahko prejmete od
skrbnika razpisa. Skrbnik razpisa za kategorijo PLAKAT je Amadeus Birca (amadeusbirca@gmail.com).
POVEZAVA DO PRIJAVNICE

OBLAČILO

Vsa izbrana oblačila bodo predstavljena na
modni reviji Festivala oblikovanja Maribor
(FOMB) 2018 in objavljena v tiskani in
digitalni različici revije FOMB.
Prispevki v tej kategoriji morajo biti
oblačila.
IZDELEK je lahko na temo:
1. oblačilo generacij ali
2. biti eleganten na ulici.
OBSEG: Dovoljeno je največ eno oblačilo
posameznega avtorja. Oblačilo lahko vsebuje tudi pripadajoče modne dodatke ali
nakit.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
Oblačilo mora biti izdelano, priložena mora
biti mapa, v kateri so zbrani:
- opis izhodišča, ki je navdihnil nastanek
oblačila;
- opis koncepta predlaganega oblačila;
- opis materiala (približno pol strani formata A4 oz. 150 besed);
- skice, tehnična skica oblačila.
Za prijavo se od vlagatelja zahteva, da
izpolni in predloži prijavnico v obliki PDF.
Elektronski prijavnici je potrebno priložiti
tudi dodatno fotografijo avtorja.
AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak,
študent ali oseba do 27. leta starosti.
Oblačilo mora imeti enega avtorja, ki je
tudi kontaktna oseba. Priznanje bo prejel
avtor.

Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko
zaščiteno gradivo.
Izmed prejetih prijav bomo v vsaki kategoriji
izbrali 5 najboljših izdelkov učencev, dijakov
in študentov. Avtorje bomo povabili k
sodelovanju na modni reviji v okviru FOMB-a
2018 v začetku meseca maja.
Na modni reviji bomo objavili tudi tri najboljše kreacije v vsaki kategoriji.
Srednja šola za oblikovanje Maribor pod
nobenim pogojem ne bo plačala avtorjem
nobenega dodatnega nadomestila. Prijavitelji morajo hraniti vsaj en izvod svoje
fotografije.
Srednja šola za oblikovanje Maribor ni
odgovorna za morebitne fotografije, ki so
izgubljene, poškodovane ali niso prenesene
pravilno.
Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je
zagotovljena v celoti, razen če prijavitelj
odobri Srednji šoli za oblikovanje Maribor
pravico do uporabe svojega imena,
fotografij, izjav in pričevanj za oglaševanje,
obveščanje javnosti za promocijske namene
brez obvestila ali dodatne odškodnine.
Vsa izbrana dela bodo objavljena v tiskani in
digitalni različici revije FOMB. Avtorske
pravice obdrži avtor.
Vse ostale informacije lahko prejmete od
skrbnice razpisa. Skrbnica razpisa za kategorijo OBLAČILO je Nadja Jager Popović
(nadja.jpopovic@ssom.si).
POVEZAVA DO PRIJAVNICE

PRIČESKA

Risbe in fotografije izbranih pričesk v osnovnošolski kategoriji bodo razstavljene na
razstavi Festivala oblikovanja Maribor
(FOMB) 2018. Izbrane pričeske v kategoriji
dijaki in kategoriji mladi do 27. leta bodo
tekmovale na prizorišču FOMB-a.
Prispevki v tej kategoriji morajo biti risbe
(osnovnošolci), fotografije pričesk in
pričeske (srednješolci, mladi do 27. leta
starosti).
OBSEG: Dovoljeni sta dve pričeski posameznega avtorja.
IZDELEK je lahko na temo:
1. pričeska generacij ali
2. biti eleganten na ulici.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
Sodelujoči se morajo prijaviti s prijavnico.
Sodelujoči učenci osnovnih šol k prijavnici
priložijo risbi ali fotografiji pričeske.
Sodelujoči dijaki in mladi do 27. leta k
prijavnici priložijo dve fotografiji (JPG) svojih
modelov (moška in ženska avantgardna
pričeska).
Delo mora biti avtorsko delo prijavitelja.
Kategorija mladi do 27. leta: Pri moški
pričeski so dovoljeni vsi pripomočki in produkti za oblikovanje las. Pri ženski pričeski je
lahko uporabljenih največ 40 % lasnih dodatkov ali okraskov. Sodelujoči lahko uporabijo
različne barve in produkte za utrjevanje las.
Lasje so lahko poljubne dolžine in oblike, ki
je urejena v smiselno avantgardno obliko
pričeske.

Dijaki in mladi do 27. leta, ki bodo izbrani za
predstavitev in tekmovanje na FOMB-u,
morajo moško in žensko pričesko oblikovati na
istem modelu, kot je predstavljena na
fotografijah.
Komisija bo na tekmovanju ocenjevala le
pričesko, vendar mora biti celostna podoba
modela (obleka in make-up) usklajena.
Fotografije, ki jih bodo sodelujoči poslali,
morajo biti jasne in čiste (nejasne fotografije
bodo zavrnjene).
AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent
ali oseba do 27. leta starosti.
Nagrado bo prejel avtor. Denarno izplačilo ni
mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjave
nagrad niso mogoče.
Srednja šola za oblikovanje Maribor pod
nobenim pogojem ne bo plačala avtorjem
nobenega dodatnega nadomestila.
Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je
zagotovljena v celoti, razen če prijavitelj
odobri Srednji šoli za oblikovanje Maribor
pravico do uporabe svojega imena, fotografij,
izjav in pričevanj za oglaševanje, obveščanje
javnosti za promocijske namene brez obvestila
ali dodatne odškodnine.
Vsa izbrana dela bodo objavljena v tiskani in
digitalni različici revije FOMB. Avtorske pravice
obdrži avtor.
Vse ostale informacije lahko prejmete od
skrbnice razpisa. Skrbnica razpisa za kategorijo PRIČESKA je Metka Cafuta Repnik (metka.repnik@ssom.si).
POVEZAVA DO PRIJAVNICE

UPORABNI IZDELKI

Izbrane idejne in izvedbene rešitve bodo
predstavljene na razstavi in v tiskani ter
digitalni različici revije FOMB.
Prispevki v tej kategoriji morajo biti idejne in
izvedbene rešitve ter modeli.
IZDELEK: Izdelek se odda v obliki elaborata
in izvedenega modela za oblikovanje uporabnih predmetov ulice/za ulico.
Idejne in izvedbene rešitve naj izhajajo iz
namena FOMB-a in naslova. Temeljne razpoznavne prvine celostne podobe ali
posamičnih izdelkov naj bodo zastavljene
tako, da dopuščajo izvedbo v večjih
količinah, zasnovane iz primerno izbranih
materialov.
OBSEG: Dovoljen je največ en elaborat in
izvedbeni model posameznega avtorja.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE:
Popolna natečajna naloga obsega:
- izhodišča za oblikovanje, opis ideje;
- skice, tehnične risbe, barvne študije;
- opise materialov za izvedbo;
- model;
- elaborati morajo biti predstavljeni na
formatu A3.
Rešitev naj bo v elektronski različici podana
tudi v formatu JPG in PDF v visoki resoluciji
(vsaj 300 dpi). Elaboratu je potrebno priložiti seznam vseh sestavnih delov, s podatki
avtorja in izjavo o izvirnosti dela.
Za prijavo se od vlagatelja zahteva, da izpolni in predloži prijavnico v obliki PDF.

Elektronski prijavnici je potrebno priložiti tudi
dodatno fotografijo avtorja. Avtorji dela
oddajo v zaprti ovojnici oz. paketu, ki poleg
fizičnega elaborata vsebuje tudi digitalno
različico.
Ovojnico ali paket s pripisom “Natečaj za
oblikovanje uporabnih predmetov za FOMB”
naj avtorji s priporočeno pošto posredujejo na
naslov: Srednja šola za oblikovanje Maribor,
Park mladih 8, 2000 Maribor. Na hrbtni strani
morajo napisati svoj naslov.
AVTOR: Avtor mora biti učenec, dijak, študent
ali oseba do 27. leta starosti.
Elaborat mora imeti enega avtorja, ki je tudi
kontaktna oseba. Priznanje bo prejel avtor. Če
bo izdelek izveden, bo avtor o tem obveščen.
Uporabljeno ne sme biti nobeno avtorsko
zaščiteno gradivo.
Srednja šola za oblikovanje Maribor ni odgovorna za morebitne fotografije, ki so izgubljene,
poškodovane ali niso prenesene pravilno.
Avtorjeva intelektualna lastnina izdelka je
zagotovljena v celoti, razen če prijavitelj
odobri Srednji šoli za oblikovanje Maribor
pravico do uporabe svojega imena, fotografij,
izjav in pričevanj za oglaševanje, obveščanje
javnosti za promocijske namene brez obvestila
ali dodatne odškodnine.
Vsa izbrana dela bodo objavljena v tiskani in
digitalni različici revije FOMB. Avtorske pravice
obdrži avtor.
Vse ostale informacije lahko prejmete od
skrbnice razpisa. Skrbnica razpisa za kategorijo UPORABNI IZDELKI je Nadja Jager Popović
(nadja.jpopovic@ssom.si).
POVEZAVA DO PRIJAVNICE

