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ПОЗИВ 

ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ НА КОНКУРСУ 

« КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ « 

 

Планом рада Црвеног крста Србије , а у оквиру тога и Црвеног крста Ужице предвиђено је као и 

претходних година да се у 2023. години спроведе наградни  конкурс из области добровољног 

давалаштва крви који носи назив « Крв живот значи «. 

Тема конкурса је промоција добровољног, анонимног и неплаћеног давалаштва крви . 

 

Као вид промоције добровољног давања крви овај уметнички конкурс сензибилише и едукује 

младе о добровољном давању крви. 

Ученици на уметнички начин размишљају о лепоти давања,људској солидарности, пријатељству 

и здрављу.Млади на свој начин то презентују кроз своје радове, градећи себе као личности и 

сазнајући чињенице о давању крви као племенитом чину који ће, када време дође и напуне 18 

година, моћи и сами да реализују и постану добровољни даваоци крви. 

 

Овим путем Вам се захваљујемо на досадашњем ангажовању и скрећемо пажњу да је дошло до 

измена у уметничком изразу-детаљи се налазе у пропозицијама конкурса.Радови који буду 

достављени ван пропозиција неће бити разматрани, па вас љубазно молимо да обратите пажњу 

на ове промене. 

 

                                    

 



ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА 

 

Врсте уметничког изражавања по узрасним категоријама: 

 

УЧЕНИЦИ ОД 1-4.РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 

ВИЗУАЛ ЗА ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ  

Инструкције: 

 

Instagram ( Square): 1080x1080 пиксела  

Instagram( Portrait): 1080x1920 пиксела 

Facebook post:1200x900 пиксела 

Facebook story:1080x1920 пиксела 

Facebook cover:1640x924 пиксела 

Визуал се доставља у електронском формату уз податке: 

-Име и презиме аутора 

-Назив школе и разред 

-Назив града или општине 

-Име и презиме наставника/професора, 

 

Порука промовише добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви, позив даваоцу крви на 

акцију, захвалност за дату крв, може се односити на сезонске дефиците,честитке празника, 

рођендана и сл. 

Број визуала по ученику није ограничен. 

 

Текст кратке поруке ( смс поруке ): 

 

-Фонт Arial, величина слова 12, без прореда. 

-Дужина поруке до 70 карактера 

 

На полеђини А4 папира наводе се подаци: 

 

-Име и презиме аутора 

-Назив школе и разред 

-Назив града или општине 

-Име и презиме наставника/професора 

 

Порука промовише добровољно, анонимно и ненаграђено давање крви, позив даваоцу крви на 

акцију, захвалност за дату крв, честитку рођендана, празника и сл.  

Број текстова СМС порука је ограничен на 1 А4 страну по учеснику. 

 

Учешће у овом виду уметничког изражавања је индивидуално. 

 

ВИДЕО 

 

Видео мора имати одговарајући пратећи звук или музичку подлогу која не подлеже ауторским 

правима или говор. 

Рад је потребно доставити електронски. Уз рад потребно је на формату А4 доставити попуњен 

формулар / у прилогу ) са подацима: 



-Име и презиме аутора 

-Назив школе и разред 

-Назив града или општине 

-Име и презиме наставника/професора 

 

Остали обавезни елементи: 

 

-Сви снимци морају бити у 9:16 видео формату 

-Трајање снимка да буде до 60 секунди 

-Резолуција 1080 x1920 у пикселима 

 

Смернице за све категорије и уметничке форме 

 

Комисија за одабир радова за награђивање оцењиваће успешност у: 

-Оргиналности идеја 

-Промоцији лепоте живљења и поклањања и солидарности 

-Позиву на добровољно давање крви 

-Разумевању личног доприноса промоцији давалаштва крви 

-Препознатом месту Црвеног крста у давању крви. 

 

За све пристигле радове сматраће се да је дозвољено њихово даље коришћење у промоцији 

добровољног давалаштва крви у Србији. 

 

На Градском нивоу стручна комисија ће направити селекцију и по три најуспешнија рада из 

сваке категорије ће бити награђена. 

 

Достава радова 

 

 Кратке поруке физички доставити преко школе организацији Црвеног крста 

Ужице до 10.4.2023. 

-Визуелне и видео садржаје доставити електронски Црвеном крсту на: 

uzice@redcross.org.rs. 

 

 

Награђени радови ће учествовати на конкурсу Црвеног крста Србије где ће такође прво, друго и 

треће место бити награђени . 

Прво Место летовањем у Баошићу 10 дана. 

 

За све додатне информације можете нас контактирати на тел: 0648863166 

 

С поштовањем, 

Црвени крст Ужице 

         Стручни сарадник 

                 Душица Томашевић 

Велики парк 3  31000 Ужице  тел/факс: 031/513-561 ; 523-226  e-mail:crvenikrstuz@ptt.rs 
Жиро рачун 160-65157-60 


