
 

12. ДЕЧЈИ МЕЂУНАРОДНИ ФЕСТИВАЛ 

„КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“ 
 

Мионица-Бања Врујци, 28-29. мај, 2016. 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије и УГ „Креатива-креативно 

образовање“ из Бање Врујци у сарадњи са Институтом 

за креативни развој младих из Словеније 

ОБЈАВЉУЈУ  НАГРАДНИ КОНКУРС  

ПОВОДОМ  

12.МЕЂУНАРОДНОГ ФЕСТИВАЛА ДЕЧЈЕГ 

СТВАРАЛАШТВА „КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“ 

 

ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС: 

За најбољи поетски и прозни рад : 
„СРЦЕ СЕ НЕМА ДА СЕ ИМА, СРЦЕ СЕ ИМА ДА СЕ ДАЈЕ 

СВИМА“  (радови се  шаљу  у електронском облику на мејл 

carolija2016@gmail.com или поштанским путем до 1. априла 

2016; Најуспешнији литерарни аутори биће похваљени, чиме 

ће стећи право учешћа на 12.Међународном фестивалу 

КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА). Контакт особа: Катарина Чарапић, 

062/8077387 

 

ЛИКОВНИ КОНКУРС: 

За најбољи  ликовни рад (користити КОЛАЖ технике): 
„СРЦЕ СЕ НЕМА ДА СЕ ИМА, СРЦЕ СЕ ИМА ДА СЕ ДАЈЕ 

СВИМА“ (Радови се обавезно шаљу поштом до 01.априла 

2016. Радови могу да се поставе и на  ФБ страну фестивала, 

али то не искључује слање поштанским путем; Пристигли 

радови остају својина организатора који задржава право да их 

користи у друге непрофитабилне сврхе; Најуспешнији аутори 

биће похваљени чиме ће стећи право учешћа на 12. 

Међународном фестивалу „Креативна чаролија“). Контакт особа: 

Марија Ђокић, 066/9567105 

 

ДРАМСКИ КОНКУРС: 

За најбољи дечји позоришни комад: 
„СРЦЕ СЕ НЕМА ДА СЕ ИМА, СРЦЕ СЕ ИМА ДА СЕ ДАЈЕ 

СВИМА“; (Аматерске снимке позоришних представа у трајању 

од 8-10 минута  поставите на Јутјуб најкасније до 01. априла  

2016. Контакт податке и линк са Јутјуба послати на мејл 

carolija2016@gmail.com. Најбоље пласиране позоришне групе 

КРЕАТИВНА 

ЧАРОЛИЈА 

је међународни фестивал 

филмског, драмског, 

литерарног и ликовног 

стваралаштва чији је 

основни циљ дружење деце 

основношколског узраста 

кроз размену сазнајних 

искустава руралне и урбане 

средине, као и постицање 

дечјег креативног 

изражавања у циљу 

припреме за промене које их 

чекају у будућности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-21.5.2016. 
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представљаће своју школу на 12.Међународном 

фестивалу “КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА) Контакт особа: 

Оливера Петровић, 064/1600025 

 

ФИЛМСКИ КОНКУРС: 

За најбољи дечји кратки филм: 
„СРЦЕ СЕ НЕМА ДА СЕ ИМА, СРЦЕ СЕ ИМА ДА СЕ 
ДАЈЕ СВИМА“; (Обрадити тему у форми кратког филма 
у трајању до 4 минута;  Филм може да буде снимљен 
мобилним телефоном или камером; Mожете 
користити Windows Movie Maker; Пожељно је да са видео 
клипом буде комбинован текст, слика, звук; Сви клипови 
морају имати исти назив: „СРЦЕ СЕ НЕМА ДА СЕ ИМА, 
СРЦЕ СЕ ИМА ДА СЕ ДАЈЕ СВИМА”; Филм се ради на 
нивоу једног одељења; Контакт податке и линк са Јутјуба 
послати на мејл carolija2016@gmail.com најкасније до 1. 
априла 2016. Контакт особа: Снежана Павловић, 064/2979770 

 
 

„СРЦЕ СЕ НЕМА ДА СЕ ИМА,  

СРЦЕ СЕ ИМА ДА СЕ  ДАЈЕ СВИМА“                                                   

тема је 12. наградног конкурса 

„КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“, 2016. 

КО МОЖЕ УЧЕСТВОВАТИ НА КОНКУРСУ? 

На конкурсу могу учествовати деца предшколског и 
основношколског узраста из целог света. 
 
КАКО ПОСЛАТИ РАДОВЕ? 
Дечје позоришне представе поставити на Јутјуб најкасније до 
01. априла 2016. 
Дечје кратке филмове поставити на Јутјуб најкасније до 
01.априла 2016.  
Литерарне радове до 01.априла 2016. слати електронски и 
поштом, обавезно одштампане у четири  примерка.  
Ликовне радове до 01.априла 2016. слати искључиво 
поштанским путем. Радове, послате поштанским путем, можете 
неформално да поставите и на ФБ страну фестивала.  

 
Индивидуални учесници могу да пошаљу један рад, а установе 
и асоцијације до 20 радова различитих аутора у категорији 
ликовних и до 10 у категорији литерарних радова. 

 
ШТА СВАКИ РАД МОРА ДА САДРЖИ? 

Потребно је да сви радови садрже пуну адресу аутора, мејл школе, име ментора и његове контакт податке  
(радови са непотпуним, нечитким подацима и без контакт телефона и  мејл адресе,  школе или ментора, 
неће се вредновати). Похваљени ученици биће благовремено обавештени и позвани да учествују  на 
12.Међународном фестивалу „КРЕАТИВНА ЧАРОЛИЈА“, 28-29.маја 2016,  када ће бити проглашени и 
награђени  победници у свим категоријама. 

 

Дођите 28-29.маја 2016. у Бању Врујце и Мионицу  

и постаните део 12. КРЕАТИВНE ЧАРОЛИЈE! 

 
 

 

AДРЕСА: УГ КРЕАТИВА 

Бања Врујци бб, 

14 243 Горња Толпица 

 

ТЕЛЕФОНИ: 062.8077.387,  

062.8077.386, 064.16.000.25 

 

E-mail: 

kreativnacarolija@gmail.com 

carobnoselo@gmail.com  

ugkreativa@gmail.com  

 

WEB: 

www.decjisaborvrujci.wordpress.com 

www.kreativnoobrazovanje.edu.rs 

www.kreativnacarolija.wordpress.com 
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