PRAVILA
za sodelovanje
na ustvarjalnem natečaju Notranjskega regijskega parka

»Skrivnostni svet ptic«

ORGANIZATOR IN TEMA NATEČAJA
Organizator ustvarjalnega natečaja je Notranjski regijski park. Izveden je v okviru
projekta LIFE STRŽEN (LIFE 16 NAT/SI/000708). Tokratna tema oziroma naslov
natečaja je »Skrivnostni svet ptic«.
Želeli bi, da mladi z nami delijo svoje doživljanje skrivnostnih ptic in njihovih življenjskih
prostorov.
SODELOVANJE NA NATEČAJU
Na natečaju lahko sodelujejo vsi otroci in mladi do 18. leta, ki prebivajo v Sloveniji. Na
natečaju ne morejo sodelovati ožji družinski člani zaposlenih (otroci, posvojenci, bratje,
sestre) pri organizatorju in na projektu LIFE STRŽEN ter osebe, ki ne sprejmejo
razpisnih pogojev. Te udeleženec sprejme s tem, ko pošlje svoje delo na natečaj in
njegov starš ali skrbnik izpolni ustrezno soglasje.
ODDAJA DEL IN TRAJANJE NATEČAJA
Likovna in literarna dela pošljete (ali prinesete) na naslov Notranjski regijski park,
Tabor 42, 1380 Cerknica, s pripisom »Za natečaj Skrivnostni svet ptic«.
Fotografska in video dela pošljete po elektronski pošti na e-naslov: info@notranjskipark.si.
Ustvarjalni natečaj NRP se začne z objavo natečaja na spletni strani Notranjskega
parka (www.life.notranjski-park.si).
Rok oddaje del je 28. 11. 2018.

KATEGORIJE NATEČAJA
I. LIKOVNI NATEČAJ
Likovni natečaj je namenjen otrokom, ki obiskujejo vrtec, in učencem prve triade
osnovnih šol (1. do vključno 3. razred). Dovoljena je uporaba katere koli likovne
tehnike in v velikosti do formata A3.
Vsak udeleženec lahko na natečaj pošlje največ tri likovna dela, na zadnjo stran izdelka
pa mora pripisati: podatke o avtorju (ime, priimek, razred, elektronski naslov,
telefonsko številko) ter naslov dela; če je izdelek nastal v okviru šolskih obveznosti pa
še naziv in naslov šole, ime in priimek ter kontakt mentorja/ice.
II. LITERARNI NATEČAJ
Literarni natečaj je namenjen učencem druge triade osnovnih šol (4. do vključno
6. razred).
Vsak udeleženec lahko pošlje največ tri literarna dela. Na zadnji stran izdelka morajo
biti podatki: podatke o avtorju (ime, priimek, razred, elektronski naslov, telefonsko
številko) ter naslov dela; če je izdelek nastal v okviru šolskih obveznosti pa še naziv
in naslov šole, ime in priimek ter kontakt mentorja/ice.
III. FOTOGRAFSKI IN VIDEO NATEČAJ
Fotografski in video natečaj je namenjen učencem tretje triade osnovnih šol (7.
do vključno 9. razred) in srednješolcem. Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli
tehniki, tehnika fotografiranja ali snemanja je prosta. Minimalna dimenzija posamezne
fotografije mora biti 1920 slikovnih pik daljša stranica, v JPEG formatu in velikosti
datoteke med 1,5 MB in 3 MB ali več. Vsak udeleženec lahko pošlje največ pet
fotografij ali en video. Izdelek lahko pošljete po elektronski pošti na naslov:
info@notranjski-park.si. Če je datoteka prevelika za pošiljanje preko e-maila, uporabite
katero od tako imenovanih filesharing strani (na primer Wetransfer, MailBigFile, High
Trail, Dropbox, Google Drive …) ali pa izdelek/ke pošljete shranjene na CD-ju oziroma
USB ključku.
Pri tem ne pozabite navesti naslednjih podatkov: podatke o avtorju (ime, priimek,
razred, elektronski naslov, telefonsko številko) ter naslov dela; če je izdelek nastal v
okviru šolskih obveznosti pa še naziv in naslov šole, ime in priimek ter kontakt
mentorja/ice.

IZBOR NAJBOLJŠIH DEL IN NAGRADE
Izbor zmagovalnega izdelka se bo opravil z glasovanjem preko spletne strani
(www.life.notranjski-park.si), kjer bo ustvarjena galerija prejetih izdelkov. Nagrajeni
bodo trije avtorji najboljših del iz posamezne kategorije (likovna, literarna,
fotografska/video).
LIKOVNI NATEČAJ:
1. nagrada: 1x tablični računalnik
2. nagrada: lutkovni abonma za dve osebi
3. nagrada: lutkovni abonma za dve osebi
LITERARNI NATEČAJ:
1. nagrada: 1x tablični računalnik
2. nagrada: vstopnica za pustolovski park v Postojni za dve osebi
3. nagrada: vstopnica za pustolovski park v Postojni za dve osebi
FOTOGRAFSKI/VIDEO NATEČAJ:
1. nagrada: 1x tablični računalnik
2. nagrada: vstopnica za pustolovski park v Postojni za dve osebi
3. nagrada: vstopnica za pustolovski park v Postojni za dve osebi
Vsi avtorji del izbranih za razstavo prejmejo priznanje za izbor med najboljše na
ustvarjalnem natečaju NRP »Skrivnostni svet ptic«.
Nagrajenci natečaja in avtorji razstavljenih del bodo znani najkasneje 14. februarja
2019. Seznam bo objavljen na spletni strani projekta LIFE STRŽEN
(www.life.notranjski-park.si), in na Facebook profilu Notranjski park.

RAZSTAVA NAJBOLJŠIH DEL
Izbrani najboljši izdelki bodo razstavljeni in predstavljeni na prireditvi "Dnevi
Notranjskega parka", ki je vsako leto že tradicionalno konec meseca maja.

KONČNE DOLOČBE
Organizator lahko izbrana dela objavlja in uporablja v izobraževalne in promocijske
namene ob navedbi avtorja, v vseh tiskanih medijih in elektronskih medijih ter projekciji,
brez predhodnega dovoljenja avtorja ali plačila.
Organizator lahko z razstavo gostuje na različnih lokacijah, brez predhodnega
obvestila, dovoljenja avtorja ali plačila.
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe in izgubo del med pošiljanjem.
Poslani izdelki morajo biti v celoti avtorsko delo sodelujočih, za kar prevzemajo vso
odgovornost. Organizator si pridržuje pravico, da izdelke z neprimerno vsebino izloči
iz natečaja.
Sodelujete lahko samo z izdelki, ki še niso prejeli nagrad na ustvarjalnih natečajih.
Sodelujete lahko le z izdelki, ki so bili ustvarjeni oziroma posneti letos. Zanašamo se
na poštenost avtorjev.
Rezultati izbora so dokončni, pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali
izplačati v gotovini.
V času trajanja natečaja bodo pravila na vpogled na spletni strani projekta LIFE
STRŽEN (www.life.notranjski-park.si).
Organizator lahko kadarkoli spremeni pogoje natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične
ali komercialne narave oziroma vzroki na strani javnosti. Morebitne spremembe bodo
objavljene na spletni strani (www.life.notranjski-park.si).

Poleg poslanih del morajo sodelujoči na ustvarjalnem natečaju poslati tudi
SOGLASJE STARŠEV oz. zakonitih zastopnikov.

