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Б е о г р а д
Уједињене нације су усвајањем Конвенције против корупције 2003. године
прогласиле 9. децембар за Међународни дан борбе против корупције.
Агенција за борбу против корупције, тим поводом организује трећи
НАГРАДНИ КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА
И СТУДЕНТЕ ФАКУЛТЕТА НА ТЕМУ:
"МЕЊАМ СЕБЕ - МЕЊАМ СВЕТ"
Велики проблеми које има цело једно друштво утичу на појединца, али је
и појединац део проблема. Често се дешава да "имамо" или "знамо" решење за
проблем. Међутим, тек личним ангажманом, примером или активношћу,
односно променом на личном плану - повећавамо могућност да се проблем у
друштву реши. Онда стичемо право да и од других очекујемо исто то.
Позивамо све заинтересоване ученике основних и средњих школа као и
студенте факултета да учешћем на овом конкурсу дају пример свог доприноса у
понашању или поштовању правила која треба да важе за све или пример
личног или нечијег доприноса некој промени која је водила општем добру.
ШТА ПОДРАЗУМЕВА НАГРАДНИ КОНКУРС
Своје примере, ставове и идеје ученици и студенти могу исказати на
један од следећих начина, подељених у 4 категорије: 1) литерарни рад, 2)
ликовни рад, 3) аматерска фотографија/кратки филм/ кампања, 4) слоган.
Ми ћемо наградити:
три најбоља рада у категорији: ЛИТЕРАРНИ РАД ИЛИ НОВИНСКИ ТЕКСТ
(састав, есеј, песма, репортажа, коментар; рад треба да садржи од 500 до 1600
речи, или мање ако је рад у форми песме)
три најбоља рада у категорији: ЛИКОВНИ РАД
(цртежи, графичке и компјутерске технике, колаж)
три најбоља рада у категорији: АУДИО/ВИЗУЕЛНИ РАД
(фотографија, анимација, кратки филм, кампања)
три најбоља СЛОГАНА
(духовита, поучна реченица)
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УСЛОВИ КОНКУРСА
* На конкурс се могу пријавити ученици основних и средњих школа,
односно студенти са територије Републике Србије.
* Радови треба да се односе на лично искуство и мишљење које
сматрате важним за задату тему.
* Потребно је придржавати се ограничења у броју речи; користити
"TimesNewRoman" 12, проред 1,5.
* Може се конкурисати само са једним радом.
* Жири ће посебно вредновати оригиналност, креативност, конструктиван
приступ и лични печат.
KАДА И КАКО ПОСЛАТИ РАД
Конкурс је отворен од 26. 10. до 23. 11. 2012. године закључно у поноћ.
Радови могу бити одштампани (hard copy) или у електронској верзији
(doc, односно DVX или DVD). Могу се доставити поштом ИЛИ електронском
поштом, у зависности од врсте рада и могућности преношења, на следеће
адресе:
Агенција за борбу против корупције
Царице Милице 1
11000 Београд
односно на е-mail konkurs@acas.rs (е-mailom је могуће послати уколико
величина снимка не прелази 15 мегабајта). Адреса електронске поште
заштићена је од spam напада.
ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ: име и презиме, адресу и
место становања, годиште, телефон, е-mail, као и разред, назив, е-mail
адресу и телефон своје школе или факултета!
НАГРАДЕ! :)
Након разматрања свих пристиглих радова који испуњавају услове, жири
ће их поделити у три групе:
- млађи узраст (од I до VI разреда основне школе)
- старији узраст (од VII разреда основне школе до IV разреда средње
школе)
- студенти
Биће додељене прве три награде у свим категоријама за све три групе
учесника. Награде су:
- годишња претплата на часопис
- књиге спонзора конкурса
- промо материјали Агенције за борбу против корупције
Конкурсна комисија задржава право да издвоји поједине радове из
наведених категорија за награде, и то оне који се истичу квалитетом.
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ВАЖНО!
Резултати конкурса биће објављени 5. децембра 2012. године. Најбољи радови
биће посебно промовисани у јавности, објављени на интернет презентацији
Агенције за борбу против корупције (www.acas.rs) и штампани у посебној
брошури.
ДИРЕКТОР АГЕНЦИЈЕ
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