
Директор Института за појас и пут (у даљем тексту: Организатор), Толстојева 23, 11000 

Београд, Република Србија, ПИБ: 112792125, доноси   

 

 

ПРАВИЛНИК ЖИРИРАНОГ КРЕАТИВНОГ КОНКУРСА „КАРАВАН 

ПРИЈАТЕЉСТВА НА ПУТУ СВИЛЕ“ 

 

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ ПОЗИВА 

 

Позив за учешће на жирираном креативном конкурсу „Караван пријатељства на путу свиле“ 

(у даљем тексту: Креативни конкурс) је отворен од 21.01. до 15.02.2023. године за све 

учеснике хуманитарног квиза знања на манифестацији „Срећна Кинеска Нова година 2023 - 

Караван пријатељства на путу свиле“ који ће се реализовати 21. и 22. 01. у Београду, 23.01 у 

Бору, 24.01. у Новом Саду, 25.01. у Смедереву и 26.01.2023. године у Нишу, који прихватају 

услове учешћа.  

Сваки учесник Креативног конкурса може учествовати са по једним радом у свакој од 

конкурсних категорија на тему коју одреди Организатор. Након селекције коју врши 

Стручни савет Организатора награђени радови ће бити изложени.  

 

 

ТЕМА И КАТЕГОРИЈЕ ИЗЛОЖБЕ 

 

Тема Креативног конкурса је „Вредности промовисане на извору Појаса и пута”. Мотиви 

које ауторке и аутори треба да обраде за Креативни конкурс су везани за традицију Народне 

Републике Кине  и могу имати културолошка и традиционална обележја и карактеристике 

ове државе, како кроз историјске елементе тако кроз актуелне теме. Од ауторки и аутора се 

очекује да дају класични или иновативни одговор у односу на тему и одабрани предложак 

који интерпретирају.  

 

Изложбене категорије су:  

 

     1. литерално дело;  

     2. ликовно дело;  

     3. мултимедијално дело.  

 

Литерално дело може бити у форми прозе или поезије. Литерални радови се достављају у 

PDF формату, на српском језику, у фонту Times new roman 12, величине максимално до 1000 

карактера. 

 

Ликовно дело може бити у форми фотографије, цртежа или слике.  

 

Мултимедијално дело треба да буде у формату 1920x1080 (mov,avi,mp4) у трајању од 

максимално 2 минута.  

 

Конкурсни радови се достављају електронским путем на мејл адресу konkurs@bribelgrade.org 

. 
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ПРИЈАВЕ 

 

Учесници хуманитарног квиза знања, који ће се одржати у оквиру манифестације  „Срећна 

Кинеска Нова година 2023 - Караван пријатељства на путу свиле“, који донирају износ од 

најмање 200,00 динара и одговоре тачно на једно постављено питање квалификују се за 

учешће на Креативном конкурсу и том приликом добијају Пријавни формулар који је 

потребно да, заједно са конкурсним радом, доставе на мејл адресу konkurs@bribelgrade.org  

 

Потписивањем Пријавног формулара, аутор прихвата све наведене одредбе Правилника.  

 

Пријавни формулар је потребно попунити читко, штампаним словима, са свим траженим 

подацима, који ће бити употребљени на изложби награђених радова.  

 

Сви награђени радови остају у Збирци изложбе као власништво Организатора.  

 

ПАРТИЦИПАЦИЈА 

 

Сви учесници плаћају партиципацију у виду хуманитарне донације у износу од најмање 

200,00 динара на локацијама на којима ће се реализовати манифестација „Срећна Кинеска 

Нова година 2023 - Караван пријатељства на путу свиле“ према следећем распореду: 

 

- 21. јануара 2023. године у Београду од 18:00 до 21:00 час, на Тргу Републике 

- 22. јануара 2023. године у Београду од 15:00 до 18:00 часова, на Тргу Републике 

- 23. јануара 2023. године у Бору од 18:00 до 21:00 час, на централном градском тргу 

- 24. јануара 2023. године у Новом Саду од 18:00 до 21:00 час, на Тргу слободе 

- 25. јануара 2023. године у Смедереву од 18:00 до 21:00 час, на Тргу Републике, и  

- 26. јануара 2023. године у Нишу од 18:00 до 21:00 часова, на платоу код Официрског 

дома.  

 

 

СЕЛЕКЦИЈА И ЖИРИРАЊЕ 

 

Након пријема радова, изложбену селекцију врши Стручни савет Организатора који 

задржава право да одбије учеснике конкурса који: 

  

- су доставили конкурсне радове који одступају од назначених димензија,  

- не доставе Пријавни формулар, 

- доставе неправилно потпуњен Пријавни формулар. 

 

 

Обавештење о резултатима селекције биће доступно на сајту www.bribelgrade.org 

 

Стручни савет Организатора чине представници институција које организују манифестацију 

„Срећна Кинеска Нова година 2023 - Караван пријатељства на путу свиле“, односно 

представници Владе Републике Србије, Амбасаде Народне Републике Кине и Института за 

појас и пут.  

 

По селекцији, Стручни савет ће рангирати радове који ће бити приказани на изложби.   

 

 

 

mailto:konkurs@bribelgrade.org


НАГРАДЕ 

 

Награде Креативног конкурса су:  

 

- две гранд при награде у виду две повратне авионске карте на релацији Београд-

Тијенђин - Београд, односно Београд – Пекинг - Београд.  

- Награде за 1. место у свим категоријама – мобилни телефон Хуавеи П50про 

- Награде за 2. место у свим категоријама – смарт сатови Хуавеи спорт  

- Награде за 3. место у свим категоријама – Хуавеи бежичне слушалице 

- Награде за 4. место у свим категоријама – Хуавеи штап за селфи 

 

 

Награде не морају бити додељене у свим изложбеним категоријама. Жири може доделити и 

друге, специјалне награде и признања. Награде за 1-4. место могу бити додељене и за више 

од једног добитника у свакој категорији. 

 

ПРИКУПЉАЊЕ И ОБРАДА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА 

 

Организатор ће прикупљати и обрађивати личне податке учесника у сврху спровођења 

Креативног конкурса, те ради брже и ефикасније комуникације са победницима Креативног 

конкурса. Учествовањем у Креативном конкурсу, односно пријавом, учесник даје изричиту 

дозволу за обраду својих података у сврху спровођења Креативног конкурса. 
 
Организатор се обавезује да ће се личним подацима које учесник учини доступним у сврху 

овог Креативног конкурса поступати у складу с одредбама релевантних прописа који уређују 

заштиту личних података. При прикупљању и обради личних података, Организатор користи 

све сигурносне и заштитне мере како би спречио било какав губитак и/или злоупотребу 

прикупљених личних података, као и било који неовлашћени приступ, откривање, измену 

или уништење истих. 
 
У вези прикупљања и обраде личних података, Организатор обавештава учеснике да је исти 

у вези њихових личних података водитељ обраде, те да учесник може у сваком тренутку, а у 

вези обраде својих података, контактирати Службеника за заштиту личних података путем е-

маил адресе: konkurs@bribelgrade.org.  
 
Организатор ће личне податке учесника чувати за цело време трајања Креативног конкурса, 

те по завршетку конкурса, све до опозива дозволе учесника. Организатор обавештава 

учесника да исти има право на једнак начин, односно путем е-маила, повући дозволу, те да 

повлачење дозволе не утиче на законитост обраде на темељу дозволе пре њеног повлачења. 

Учесник има право у сваком тренутку затражити приступ, односно потврду о томе обрађују 

ли се лични подаци који се односе на њега, те има право у сваком тренутку исходити 

исправак нетачних личних података, као и допуну непотпуних личних података који се 

односе на њега, те право на приговор надлежном Надзорном телу. 
 
Прикупљене личне податке, Организатор ће, темељем легитимног интереса, користити и у 

сврху изравног маркетинга. Учесник има право у сваком тренутку уложити приговор, на 

адресу седишта Организатора, на обраду личних података који се односе на њега за потребе 

таквог маркетинга, што укључује израду профила у мери која је повезана с таквим изравним 

маркетингом. По запримању наведеног приговора, Организатор се обавезује зауставити 

даљу обраду личних података учесника у сврху изравног маркетинга. Приговор на обраду 
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личних података у маркетиншке сврхе ни на који начин не утиче на учествовање учесника у 

Креативном конкурсу. 

 

 

У случају ванредних околности, изложба неће бити одржана.  

За додатне информације обратити се на мејл адресу konkurs@bribelgrade.org.  

 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Организатора.  

 

У Београду, 10. јануара 2023. године. 

 

 

 

Бојан Лалић, с.р. 

Директор Института за појас и пут 
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