52. DANI KAJKAVSKE RIJEČI
ZLATAR 2021.
NATJEČAJ
za sudjelovanje na ZBORU MALIH PJESNIKA, 52. festivalu dječje kajkavske poezije,
u okviru programa kulturnih priredbi «Dani kajkavske riječi» u Zlataru.
I.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju učenici osnovnih škola s područja Republike Hrvatske. U obzir za
natječaj dolaze isključivo pjesme napisane KAJKAVSKIM DIJALEKTOM koje nisu javno izvođene ili
objavljene u listovima i publikacijama, osim u školskom tisku i dječjim listovima. Tema nije zadana. Na
natječaj se može poslati najviše 5 pjesama jednog autora.
II.
Radove učenika na natječaj šalju osnovne škole. Radovi se šalju isključivo elektroničkim putem na e-adresu
organizatora: info@dani-kajkavske-rijeci.eu
U poruci treba biti navedeno ime škole, a u prilogu se šalju dva dokumenta:
1. Svi pjesnički radovi prepisani u jednom dokumentu (radovi prepisani malim tiskanim slovima
u običnom dokumentu programa Word – NE PDF), pri čemu uz svaki rad treba navesti razred
koji autor pohađa te šifru rada koja se sastoji od jedne riječi i jednog broja.
2. Popis svih poslanih radova sa sljedećim sadržajem:
a) Naziv škole – adresa – broj telefona – e-mail
b) Tablica:
R.b.
Naziv rada
šifra
razred Ime i prezime autora
Ime i prezime voditelja
e-mail i broj mobitela voditelja
Rok za dostavu radova je 30. travnja 2021. godine.
III.
Sve pjesme koje udovoljavaju natječajnim uvjetima i stignu u natječajnom roku, predat će se šifrirane
Prosudbenoj komisiji, imenovanoj od organizatora, koja će izabrati pjesme koje će se izvoditi na Zboru malih
pjesnika. Organizator zadržava pravo odlučiti o broju pjesama koje će se izvoditi na Zboru.
IV.
Preporuča se učenicima da na natječaj šalju pjesme s najviše 30 stihova radi lakšeg uklapanja u izvedbeni
program i uglazbljenja. Organizator pridržava pravo da pjesme uglazbi za Festival dječje kajkavske popevke
ili drugu glazbenu manifestaciju, bez posebne naknade autorima, a eventualne promjene teksta izvršit će se u
dogovoru sa skladateljem. Na Zboru malih pjesnika pjesme se interpretiraju u izvornom tekstu.
V.
Organizator će rezultate natječaja objaviti na web stranici info@dani-kajkavske-rijeci.eu. Organizator će
obavijestiti sve škole čiji su učenici autori odabranih pjesama, o mjestu i vremenu održavanja Zbora malih
pjesnika. Autori čije su pjesme odabrane obvezni su prisustvovati Zboru malih pjesnika na kojem, u pravilu,
osobno govore svoje stihove. Organizator zadržava pravo otkazati Zbor u slučaju više sile.
VI.
Svi autori pjesama koje će biti izvedene na Zboru malih pjesnika dobivaju jednakovrijedne nagrade
pokrovitelja. Posebno se nagrađuju autori najboljih pjesama, najuspješniji voditelj i škola. Odluku o
dobitnicima navedenih priznanja donosi Prosudbena komisija.
VII.
Organizator pridržava isključivo pravo da putem hrvatske i inozemne radiodifuzije i TV mreže prenosi dio ili
čitav Zbor, kao i da snima javne izvedbe za emitiranje na radiju ili TV, s neograničenim pravom iskorištavanja
snimke, bez posebne naknade autorima- učenicima. Organizator također pridržava pravo objavljivati radove u
tiskanim materijalima manifestacije «Dani kajkavske riječi», u drugom tisku, publikacijama i web-stranicama,
izdavati notna izdanja i nosače zvuka s uglazbljenim pjesmama, bez posebne naknade autorima-učenicima.
Navedena su prava prostorno i vremenski neograničena i organizator ih može neograničeno dalje osnivati za
treće osobe.
VIII.
Osobni podaci autora odabranih pjesama (ime i prezime, razred), naziv škole, ime i prezime voditelja
(mentora) kao i fotografski i snimljeni materijal s manifestacije, mogu se javno objavljivati u programu
manifestacije, promo materijalima, na web stranicama organizatora, u medijima i u tiskanim materijalima
manifestacije, bez traženja posebne privole.
Odazivom na ovaj natječaj autori – učenici, voditelji i škole prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega
proizlaze, kao i navedene uvjete natječaja.
Organizacijski odbor «Dana kajkavske riječi»
KLASA:610-02/21-02/01
URBROJ: 2211/01-380-21-3
Zlatar,19.01.2021.

Organizator: Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića, 49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2
tel: 049/466 823; fax:049/466-703; e-mail: uciliste.zlatar@hi.htnet.hr

52. DANI KAJKAVSKE RIJEČI
ZLATAR 2021.
NATJEČAJ
za sudjelovanje na 50. FESTIVALU DJEČJE KAJKAVSKE POPEVKE ZLATAR 2021.
I.
Festival dječje kajkavske popevke organizira se u sklopu kulturnog programa manifestacije Dani kajkavske
riječi, s ciljem poticanja sustavnog glazbenog stvaralaštva i promicanja glazbene kulture među mladima.
II.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju osnovne škole s kajkavskog govornog područja. Autori glazbe mogu biti
samo grupe učenika. Učenici se kao autori glazbe ne navode poimenično. Na festivalskoj sceni skladbe se
najavljuju pod imenom škole. Tekstovi za uglazbljenje su stihovi pjesama prispjelih na natječaj za Zbor malih
pjesnika u Zlataru. Tekstove odabire organizator i dostavlja ih školama zajedno s natječajem. Drugi tekstovi
se ne uvažavaju. Dozvoljava se promjena teksta radi lakšeg uglazbljenja, ali bez bitnih promjena sadržaja.
III.
Organizatori pretpostavljaju da u školama djeluju grupe glazbeno nadarenih učenika predvođene glazbenim
voditeljima koji će uglazbiti tekstove spomenute u točki II. ovog natječaja. Škola jamči za izvornost svojih
radova koje šalje na natječaj.
IV.
Na natječaj se mogu poslati najviše dvije skladbe s različitim tekstovima ili isti tekst u dvije varijante.
V.
Skladbe moraju biti pisane u tonalitetu koji odgovara pjevaču (pjevačima) i imati metronomsku oznaku.
Skladbe koje se šalju na natječaj moraju biti pisane u 2 primjerka (za glas s tekstom pjesme). Nije uvjet da
skladbe budu pisane na računalu. Uz skladbu treba poslati POPUNJENU I ŽIGOM ŠKOLE OVJERENU
PRIJAVNICU s podacima o školi i voditelju. Skladbe treba poslati na adresu: Pučko otvoreno učilište dr. Jurja
Žerjavića Zlatar, 49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, uz naznaku: »Za natječaj – Festival dječje
kajkavske popevke». Skladbe pisane na računalu mogu se zajedno sa skeniranom prijavnicom poslati na
e-mail: info@dani-kajkavske-rijeci.eu Rok za slanje skladbi je 1. ožujka 2021.
VI.
U izvođenju skladbi odabranih po Prosudbenoj komisiji mogu nastupati solisti i dueti u jednoglasnim
skladbama, a terceti i kvarteti ako je skladba višeglasna. Nastup s više od 4 pjevača nije dozvoljen jer se ne
radi o zborskim kompozicijama.
VII.
Pjevače određuju organizator i škole dogovorno. Autore glazbenih aranžmana i instrumentalne sastave
određuju organizatori.
VIII.
Skladbe koje se šalju na natječaj ne smiju se nigdje izvoditi (izuzev u školi) prije festivalskog roka.
IX.
Organizator će obavijestiti škole čiji su učenici autori glazbe odabranih skladbi, o mjestu i vremenu održavanja
pokusa i Festivala. Škole preuzimaju obvezu omogućiti pjevačima i voditelju prisustvovanje pokusima.
Izvođenje odabranih skladbi na Festivalu je obvezno. U slučaju odustajanja od nastupa na Festivalu,
organizator može izvođenje predmetne skladbe na ovom ili idućim Festivalima povjeriti drugom izvođaču.
Organizator zadržava pravo otkazati Festival u slučaju više sile.
X.
Organizator pridržava isključivo pravo da putem hrvatske i inozemne radio difuzije i TV mreže prenosi dio ili
čitav Festival, da snima javne izvedbe kao i da snimi izvođenje skladbi u studiju, sve s isključivim i
neograničenim pravom iskorištavanja snimke (neograničena radiodifuzija u zemlji i inozemstvu, emitiranje u
cjelini ili po pojedinim dijelovima, uključujući emitiranje putem satelita, kabela, interneta, mobilnog telefona i
svim drugim načinima rasprostiranja radijskog signala, korištenje on demand sustavom, emitiranje u radijskim
i televizijskim programima, prostorno i vremenski neograničeno), da izdaje notna izdanja i nosače zvuka bez
ograničenja u broju i vremenu, te da ista prava može neograničeno dalje osnivati za treće osobe, sve bez
posebne naknade autorima.
XI.
Osobni podaci autora odabranih skladbi, ime i prezime izvođača i voditelja – mentora, naziv škole, kao i
fotografski i snimljeni audio i video materijal s manifestacije, mogu se javno objavljivati u programu
manifestacije, promo materijalima, na web stranicama organizatora, u medijima i u tiskanim materijalima
manifestacije, bez traženja posebne privole.
Odazivom na ovaj natječaj autori – učenici, voditelji i škole prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega
proizlaze, kao i navedene uvjete natječaja.
KLASA:610-02/21-02/01
Organizacijski odbor «Dana kajkavske riječi»
URBROJ: 2211/01-380-21-4
Zlatar,19.01.2021.

Organizator: Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića, 49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2
tel: 049/466 823; fax:049/466-703; e-mail: uciliste.zlatar@hi.htnet.hr

52. DANI KAJKAVSKE RIJEČI
ZLATAR 2021.

NATJEČAJ
za sudjelovanje na izložbi ČOVJEK ČOVJEKU,
likovnoj manifestaciji učenika osnovnih škola kajkavskog govornog područja,
u okviru programa kulturnih priredbi «Dani kajkavske riječi» u Zlataru.
I.
Cilj je priređivanja izložbe ČOVJEK ČOVJEKU poticanje dječjeg likovnog stvaralaštva i javna afirmacija
učeničkih ostvarenja.
II.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi učenici osnovnih škola kajkavskog govornog područja.
Tema nije zadana. Radovi mogu biti izvedeni u bilo kojoj likovnoj tehnici. Format nije ograničen.
Radove na natječaj šalju osnovne škole. Na natječaj se mogu poslati najviše tri rada istog autora.
III.
Natječaj nije anoniman. Na poleđini svakog rada mora se navesti:
 ime i prezime učenika,
 razred,
 ime i prezime voditelja i njegov broj telefona i e-mail,
 naziv, adresa, broj telefona i e-mail škole.
Radove treba poslati NAJKASNIJE DO 15. svibnja 2021. na adresu: Pučko otvoreno učilište dr. Jurja
Žerjavića Zlatar, 49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, uz naznaku: »Za natječaj ČOVJEK ČOVJEKU».
IV.
Svi radovi koji udovoljavaju natječajnim uvjetima i stignu u natječajnom roku, predat će se Prosudbenoj
komisiji imenovanoj od organizatora, koja će izabrati radove koji će biti izloženi na izložbi. Organizator
zadržava pravo odlučiti o načinu i mjestu izlaganja radova o čemu će obavijestiti škole čiji su učenici autori
odabranih radova.
V.
Svi autori izloženih radova dobivaju jednakovrijedne nagrade pokrovitelja. Organizator i pokrovitelj pridržavaju
pravo dodatnog nagrađivanja autora najboljih radova i najuspješnijeg voditelja, prema ocjeni Prosudbene
komisije.
VI.
Radovi se ne vraćaju. Organizator pridržava pravo izlagati radove u sklopu drugih izložbi i objavljivati radove
u tiskanim materijalima manifestacije «Dani kajkavske riječi», u drugom tisku, publikacijama i web stranicama,
bez posebne naknade autorima.
VII.
Osobni podaci autora odabranih radova (ime i prezime, razred), naziv škole, ime i prezime voditelja (mentora)
kao i fotografski i snimljeni materijal s manifestacije, mogu se javno objavljivati u programu manifestacije,
promo materijalima, na web stranicama organizatora, u medijima i u tiskanim materijalima manifestacije, bez
traženja posebne privole.
Odazivom na ovaj natječaj autori – učenici, voditelji i škole prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega
proizlaze, kao i navedene uvjete natječaja.
Organizacijski odbor «Dana kajkavske riječi»
KLASA:610-02/21-02/01
URBROJ: 2211/01-380-21-5
Zlatar,19.01.2021.

Organizator: Pučko otvoreno učilište dr. Jurja Žerjavića, 49250 Zlatar, Park hrvatske mladeži 2
tel: 049/466 823; fax:049/466-703; e-mail: uciliste.zlatar@hi.htnet.hr

