Pravila in pogoji sodelovanja na literarnem natečaju
poHAIKUj
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Na natečaju lahko sodelujejo avtorji/-ce stari/-e med 15 in 25 let.
Haikuji in fotografije morajo biti avtorski. Haikuji morajo biti v slovenskem
jeziku.
Natečaj traja od 15. novembra 2021 do 15. marca 2022. Rok za oddajo
prispevkov se zaključi 15. marca 2022.
Vsak/-a avtor/-ica lahko pošlje največ 3 komplete (fotografija in pripadajoči
haiku). V poslanih kompletih mora biti razvidno, katera fotografija sodi h
kateremu haikuju. Haiku in pripadajoča fotografija tvorita celoto. Žirija
izdelkov, pri katerih bo manjkal eden od omenjenih delov, ne bo upoštevala.
Avtor haikuja in fotografije v kompletu je lahko le eden. Kompletov, pri katerih
bo navedenih več avtorjev, komisija ne bo obravnavala.
Ena fotografija pripada le enemu haikuju, ravno tako en haiku pripada le eni
fotografiji. Kompletov, ki tega ne bodo upoštevali, komisija ne bo obravnavala.
Kompleti, ki ne bodo ustrezali pogojem razpisa, ne bodo uvrščeni v izbirni
postopek.
Komplete (fotografija in pripadajoči haiku) pošljite po e-pošti:
haiku.natecaj@mklj.si. Fotografije morajo biti poslane v formatu JPG ali JPEG, z
ločljivostjo 200–300 dpi in velikosti najmanj 3264x2448. Zaradi omejitve na
strežniku naj datoteka ne presega 10 MB. Komplete lahko pošljete v več
datotekah.
Ob prijavi na natečaj je potrebno navesti ime in priimek avtorja/-ice, leto
rojstva, stalni naslov bivanja, elektronski naslov in davčno številko (žirija ne bo
imela dostopa do omenjenih podatkov).
Haikujev s fotografijami, ki bodo poslani na natečaj, v času trajanja natečaja in
vse do razglasitve natečaja, ki bo junija 2022, ni dovoljeno objaviti drugje.
Izdelke bo v aprilu 2022 ocenjevala strokovna komisija in izbrala tri najboljša
dela.
Prvonagrajenec/-ka dobi mesto člana/-ice strokovne žirije natečaja poHAIKUj
leta 2023.
Udeleženci/-ke natečaja s sodelovanjem soglašajo, da se njihovi haikuji in
fotografije ter ime in priimek javno objavijo – na spletni strani Mestne knjižnice
Ljubljana, spletni strani Trubarjeve hiše literature, na priložnostnih razstavah in
tiskani brošuri, ki jo bo za potrebe natečaja izdala Mestna knjižnica Ljubljana.
Prijava na natečaj pomeni soglašanje sodelujočega avtorja/-ice z obdelavo
osebnih podatkov v namen natečaja.
Organizator se zavezuje, da bo posredovane osebne podatke uporabil le v
namen natečaja – javno objavo nagrajenega haikuja in fotografije ter objavo
imena in priimka.
Organizator se zavezuje, da nenagrajenih izdelkov ne bo uporabil za nikakršne
druge namene.
Vsi sodelujoči avtorji/-ce morajo upoštevati zgoraj navedena pravila.

18. Strokovno žirijo sestavljajo: Edina Saračević, Janja Jazbec, Ingrid Verdnik Pal in
Domen Svetin.
19. Na vsa vprašanja bomo z veseljem odgovorili, če jih pošljete na elektronski
naslov: haiku.natecaj@mklj.si.

