
 
 
 
 
 
 
 

 
Francuska alijansa Osijek u suradnji s Veleposlanstvom kraljevine Belgije i 

zakladom Wallonie-Bruxelles international organizira likovni natječaj  
 

„Štrumpfovi slave 60. rođendan“ 
 

 
 

 

TEKST NATJEČAJA 

 

TEMA: 
Uoči 60. obljetnice izlaska prvog stripa belgijskog autora Peyoa, Francuska alijansa Osijek u 
suradnji s Veleposlanstvom kraljevine Belgije i zaklade Wallonie-Bruxelles international 
organizira likovni natječaj „Štrumpfovi slave 60. rođendan“ na koji se prijavljuju likovni radovi 
nastali pod temom: 
 
 

Rođendanska čestitka Štrumpfovima 
 
 
Zadanu temu treba likovno obraditi prema saznanjima i idejama koje učenici imaju o likovima iz 
animiranog filma ili stripa o Štrumpfovima i njihovim simbolima. 
 
 
SUDIONICI: 
Likovni natječaj namijenjen je svim učenicima od 1. do 4. razreda osnovnih škola Grada Osijeka. 
 
 



TEHNIČKI UVJETI LIKOVNIH RADOVA: 
Na natječaj se mogu prijaviti individualni likovni radovi izrađeni u tehnici prema izboru učenika 
(bojice, flomasteri, vodene bojice, tempera, akvarel, kolaž papir itd.) 
Format papira – minimalno A4 
 
Na poleđini likovnog rada tiskanim slovima napisati sljedeće podatke: 
Ime i prezime učenika/učenice: 
Razred: 
Škola: 
Adresa: 
Kontakt tel.: 
E-mail adresa : 
 
 
BROJ LIKOVNIH RADOVA: 
Svaki učenik može sudjelovati s jednim likovnim radom. Likovni radovi se ne vraćaju. 
 
 
ROK ZA PREDAJU LIKOVNIH RADOVA: 
Likovni radovi mogu se predati/poslati od 26. ožujka do 12. travnja 2019. godine na adresu: 
 
Francuska Alijansa Osijek 
ZA LIKOVNI NATJEČAJ 
Šetalište Petra Preradovića 8 
31 000 Osijek 
 
Radovi pristigli nakon tog roka neće se uzimati u obzir, isto kao i više radova jednog učenika/ice. 
 
 
OCJENJIVANJE RADOVA 
Pravovremeno pristigle radove ocjenjivat će povjerenstvo za provedbu natječaja.  
 
NAGRADE: 
1. mjesto:  tečaj francuskog za djecu (70 školskih sati) i poklon paket Štrumpfovi 
2.  – 5. mjesto: poklon paket Štrumpfovi 
6. – 10. mjesto: poklon paket Francuske alijanse Osijek 
 
 
Po zaključenju natječaja i odabiru najboljih radova, radovi će biti izloženi u Gradskoj i 
sveučilišnoj knjižnici i Francuskoj alijansi Osijek. 
 
 
OBJAVLJIVANJE REZULTATA NATJEČAJA: 
Sudionici natječaja biti će obavješteni mailom o rezultatima natječaja najkasnije do 15. travnja 
2019. godine. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Francuske alijanse Osijek. 
 
dodatne informacije na: 
 

Francuska alijansa Osijek 
Šetalište Petra Preradovića 8 

31000 Osijek 
Tel: 031/ 293 237 

osijek@alliance-francaise.hr 
www.alliance-francaise.hr 

 


