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Управни одбор Туристичке организације општине Рума, продужио је конкурс за избор
сувенира града Рума до 29.02.2012. године.

Јавни позив за учешће на конкурсу, упућен је свима који имају карактеристичкан сувенир
за ово поднебље, урађен по еколошким стандардима. Сувенири могу бити урбани
(роковници, привесци, оквири за фотографије, мајице, подлога за компјутерског миша,
...), традиционални (слике и предмети од сламе, украсни предмети и колекционарске
лутке од кукурузовине, бели вез и ткани предмети, лицитерска срца,...), или уметнички
(употребни и украсни предмети од керамике као што су шоље, чиније, флаше, украсне
вазе,...).
Право учешћа на Конкурсу имају сва заинтересована правна лица са седиштем на
територији Републике Србије и сва физичка лица, држављани Републике Србије (осим
чланова комисије за избор сувенира), која испуне услове наведене у овом Конкурсу.
Своје радове (идејно решење и узорак сувенира) учесници Конкурса могу доставити
лично сваког радог дана у периоду од 8:00 до 14:00 сати, или путем препоручене
поштанске пошиљке на адресу: Рума, Главна 172, с тим да пошиљка садржи узорак
сувенира и идејно решење, са назнаком „Конкурс за сувенир“.
У истој пошиљци се мора обавезно налазити и посебан затворен мањи коверат на којем
треба да пише „АУТОР“ и који треба да садржи податке о аутору ( име и презиме,
занимање, адреса становања, контакт телефон или е-mail адреса, својеручни потпис
аутора).
Учесник доставља и посебну изјаву да је рад његово ауторско дело, те да у случају да
исто буде изабрано као сувенир, ауторска права на исто, односно право на
комерцијално искоришћавање истог, уступа граду Рума.
Сваки учесник може конкурисати са више радова. У том случају, сваки рад се доставља
као посебна пошиљка на начин утврђен у тачки II- 2 овог Конкурса. Учесници Конкурса
треба да доставе и текстуални опис сувенира: димензије, боје, квалитет материјала са
освртом на врсту материјала (керамика, дрво, стакло, камен, метал, текстил,...), који би
био најпогоднији за израду сувенира и који је еколошки прихватљив.
Туристички сувенири града Руме треба да представљају производ прилагођен масовној
производњи, намењен туристичкој промоцији града Руме. Предметни сувенир треба да
буде лако препознатљив, да представља одраз традиције, културне, историјске и
материјалне баштине града Руме. Сувенир може имати и употребну вредност, односно
да у границама доброг укуса буде стилизован као предмет са одређеном употребном
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вредношћу.
На Конкурсу ће бити додељене три награде, прва у износу од 15.000, друга 10.000, а
трећа 5.000 динара
За сва евентуална питања или појашњења у вези Конкурса, заинтересовани се могу
обратити Туристичкој организацији општине Рума путем електронске поште, на адресу
ruma.too@gmail.com, са назнаком „Конкурс за сувенире“. Текст Конкурса биће објављен
на интернет страницама Туристичке организације општине Рума: www.rumatourism.com и
сајту Општине Рума: www.ruma.rs и у штампаним медијима.
Поступак избора туристичких сувенира обавља Комисија за избор туристичких
сувенира, састављена од стручних лица из области уметности, дизајна, туризма,
етнологије, менаџмента и локалне самоуправе.
При избору туристичких сувенира чланови Комисије ће узети у обзир и резултате
гласања грађана који буду посећивали интернет презентацију Туристичке организације
општине Рума.
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