
9. TABOR LJUBITELJSKIH SLIKARJEV IN FOTOGRAFOV SLOVENIJE
METLIKA,

nedelja, 7. julija 2019

Letos bo središče dogajanja v centru Metlike v Beli Krajini, pred Metliškim gradom. Začetek bo ob 9. uri. Na tabor
vabimo vse ljubiteljske slikarje in fotografe v Sloveniji, ne glede na to, kje in kako delujete, bodisi organizirano ali
samostojno,  saj  za  udeležbo  ni  pogoj,  da  morate  biti  člani  društev  v  sestavi  ZLDS.  Tabor  je  namenjen
vseslovenskemu srečanju slikarjev in fotografov, namenjen je skupnemu ustvarjanju in druženju. Tudi kotizacija je
enaka za vse ustvarjalce. Pridite, družite se z nami in v prijetnem okolju z ostalimi slikarji in fotografi ustvarjajte.
Ustvarjajte v katerikoli tehniki želite, na platna, papir, tudi tema ni določena. Slike boste lahko dokončali doma in jih
prinesli do 15. julija, če jih ne boste dokončali že tam.
Za platna ni obvezen okvir (če je rob lepo zaključen), za dela na papirju pa mora biti okvir. Ne sme manjkati obešalo!

Program: 
od 9. do 9.30 ure prihod udeležencev, prijava in razdelitev malice, 
ob 10. uri uvodni pozdrav predsednice ZLDS Klavdije Sitar, 
od 10.30 do 13.30 ure začetek ustvarjanja, 
ob 12.00 do 13.00 ure ogled gradu Metlika (po želji), 
od 13.30 do 14.30 ure kosilo, 
od 15. do 17. ure nadaljevanje ustvarjanja, 
ob 17. uri zaključni zbor in postavitev priložnostne razstave, 

Prijavnina 
Prijavnina znaša 15,00 € na udeleženca oz. 12,50 € na spremljevalca. Vsak dobi plastenko vode, sendvič in kosilo
(mesni obrok ali vegetarijanski obrok - obvezno navesti pri prijavi), v kotizacijo so všteti vsi organizacijski stroški.
Kotizacija se lahko plača preko TRR ali na kraju samem. Vsak, ki se prijavi, je dolžan prijavnino plačati. Grad je sredi
mesta Metlika in je dostopen z avtomobilom (ima tudi urejeno parkirišče). Dostop do gradu (in v notranjosti) pa je
urejen tudi za invalide. 

Prijave sprejemamo do 30. junija 2019. 
Do 15. julija 2019 prinesite vaše delo in pošljite po elektronski pošti fotografijo vašega dela, ker bo objavljena v
katalogu, ki ga boste skupaj z zahvalo prejeli na prireditvi ob zaprtju razstave. Fotografijo (naslov dela, tehnika in
dimenzije – višina x širina v cm) pošljite na: jastjana@gmail.com. 

Razstava v Metliškem gradu: 16. julij . - 14. avgust 2019 
Razstavo bomo postavili že 15. julija, ko boste prinesli vaša dela v grad (če ne morete poslati fotografije, bomo
fotografijo naredili tam in jo poslali za objavo v katalogu). Razstava bo na ogled od 16. julija do 14. avgusta 2019, ko
bo prireditev ob podelitvi zahval in katalogov, po končani prireditvi pa boste vaša dela odnesli.

Važno!
Prijavnico pošljite  do najkasneje 30. junija 2019 na elektronski  naslov:  brane.vikend@gmail.com ali  po pošti  na
naslov: Brane Praznik, Mačji dol 1, 8212 Velika Loka. 
Prijava pomeni obveznost plačila kotizacije. Če se prijavljeni tabora ne udeleži, obveznost plačila ostane.

Za plačilo preko banke: TRR št. S156 0208 3005 1981 211 in sklic 00 07-07-2019 (koda OTHR), 
naslov : Zveza likovnih društev Slovenije, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje.
Lahko pa plačate kotizacijo ob prihodu v Metliki.

Prisrčno vabljeni! Za organizatorja tabora ZLDS: Brane Praznik

Zveza likovnih društev Slovenije
Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje, 
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PRIJAVNICA

9. TABOR LJUBITELJSKIH SLIKARJEV IN FOTOGRAFOV SLOVENIJE
METLIKA,  nedelja 7. julij 2019

Ime in  priimek ................................................................................................................................................................

Naslov (ulica, hišna številka) ..........................................................................................................................................

Poštna številka in pošta...................................................................................................................................................

Telefon........................................... Elektronski naslov....................................................................................................

Likovno društvo …..........................................................................…......... (v kolikor ste člani društva v sestavi ZLDS)

Obrok

(obkrožite pri obeh):

ZAJTRK - sendvič
a) mesni 
b) vegetarijanski

KOSILO
a) mesni meni: + sladica
b) vegetarijanski meni + sladica

Opombe

Prijavnico pošljite najkasneje do 30. junija 2019 na: elektronski naslov:  brane.vikend@gmail.com ali po pošti  na
naslov: Brane Praznik, Mačji dol 1¸,8212 Velika Loka. 

Društva, ki bodo prijavljala več članov, prijavnici priložijo poimenski seznam udeležencev z njihovimi naslovi (tudi
telefon in e-mail). Kotizacija se lahko nato plača za vse udeležence skupaj.
V kolikor bi želeli prijaviti tudi osebo, ki vas spremlja, a ne sodeluje na taboru, zanje prav tako izpolnite prijavnico,
pod opombe pa napišite »spremljevalec«. Prijavljeni spremljevalec dobi vse obroke, enako kot udeleženec tabora.

Opozorilo: Prijava pomeni tudi obveznost plačila kotizacije. V primeru, da se prijavljeni tabora nato ne bo udeležil,
obveznost plačila kotizacije ostane. Kotizacija za udeleženca tabora znaša 15,00 €, za spremljevalca pa 12,50 €.

Kotizacijo lahko plačate do 30. junija 2019 na:
TRR št. SI56 0208 3005 1981 211 in sklic 00 07-07-2019 (koda OTHR)
naslov: Zveza likovnih društev Slovenije, Trg svobode 11a, 1420 Trbovlje

namen: Kotizacija 9. TABOR – vaše ime in priimek

Kotizacija pa se lahko plača tudi ob prihodi v Metliko ob evidentiranju prihoda.

Podpis …................................................................
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