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Дечји култруни центар Београд 
Расписује 

  

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС 
СТРИП – КАИШ 2022. 

 
На конкурсу могу учествовати појединци, школе, дечји ликовни атељеи, дечји 
културни центри и сличне дечје установе и асоцијације из целог света 
 
• Право учешћа имају деца и млади од 5 до 18 година. 
• Избор теме је слободан  
• Техника рада је потпуно слободана  
• Потребно је испунити форму стрипа - каиша 
• Радови не смеју бити опремљени, нити урамљени 
• Формат радова не сме бити већи од 420мм х 297мм  
• Индивидуални учесници могу да пошаљу до три рада у различитим 
ликовним техникама, а установе и асоцијације до 30 радова различитих аутора 
 
Радови морају бити оригинални и рађени самостално, настали у 2021. или 2022. години. 
  
Приспели радови се неће враћати. 
 
Рок за приспеће радова је до 18. новембра 2022. године. 
 
Mолимо Вас да радове које ћете послати у физичкој форми на адресу:   
Дечји културни центар Београд, Таковска 8, 11 000 Београд, Србија 
најпре скенирате у резолуцији (300 dpi) и пошаљете на маил: stripkais@dkcb.rs 
 
Стручни жири ће одабрати радове за излагање и доделити награде у појединачној и 
групној конкуренцији, у четири старосне категорије. 
 
Жири ће доделити и већи број похвала.  

 

 

 

 

 

Потребно је на полеђини сваког послатог рада читко попунити и залепити формулар. 
Уз радове који се шаљу маилом потребно је  приложити испуњен формулар. 
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УЧЕСНИК 

ИМЕ  

ПРЕЗИМЕ  

ДАТУМ  РОЂЕЊА  

ИНСТИТУЦИЈА 

 

НАЗИВ  

АДРЕСА  
(држава, град)  

 

ТЕЛЕФОН   

E – mail   

ЛИКОВНИ 
ПЕДАГОГ 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  

ТЕЛЕФОН  

E - mail  

СТАРОСНА  
КАТЕГОРИЈА 
(заокружити) 

5, 6 

година 

7, 8, 9, 10 

година 

 

11, 12, 13, 14 

година 

15, 16, 17, 18 

година 

 

Изложба и богат пратећи програм биће реализовани у децембру ове године.  

 

 

Лидија Сеничар, уредник ликовних програма 
Тел : 011 3237360  060 167 33 45 
E -mail: lidija.senicar@dkcb.rs  


