ORGANIZATOR IN TEMA NATEČAJA
Organizator ustvarjalnega natečaja je Notranjski regijski park. Tokratna tema so gozdovi Notranjske.
SODELOVANJE NA NATEČAJU
Na natečaju lahko sodelujejo vsi osnovnošolci iz občin Bloke, Loška dolina in Cerknica, ki niso družinski člani
zaposlenih pri organizatorju. Na natečaju ne morejo sodelovati 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.
Fotografska in video dela pošljete po elektronski pošti na e-naslov: dejvid.tratnik@notranjski-park.si
2. Ustvarjalni natečaj NRP se začne z objavo natečaja na spletni strani Notranjskega parka
(http://www.notranjski-park.si/). Rok oddaje del je 5. 3. 2018 ob 15:00.
KATEGORIJE NATEČAJA
I. LIKOVNI NATEČAJ
Likovni natečaj je namenjen učencem prve triade osnovnih šol (1. do vključno 3. razred). Učenci, izrazite svoj
odnos do gozdov z uporabo katere koli likovne tehnike in v velikosti do formata A3.
Vsak lahko na natečaj pošlje največ tri likovna dela, na zadnjo stran izdelka pa mora pripisati:
ime, priimek in razred avtorja ter naslov dela; naziv in naslov šole, ime in priimek ter kontakt mentorja.
II. LITERARNI NATEČAJ
Literarni natečaj je namenjen učencem druge triade osnovnih šol (4. do vključno 6. razred). V pesmi, črtici,
anekdoti ali podobnem krajšem literarnem delu nam pošljite svoj pogled na temo notranjskih gozdov.
Vsak učenec lahko pošlje največ tri literarna dela. Na zadnji stran izdelka morajo biti podatki:
ime, priimek in razred avtorja ter naslov dela; naziv in naslov šole, ime in priimek ter kontakt mentorja.
III. FOTOGRAFSKI IN VIDEO NATEČAJ
Fotografski in video natečaj je namenjen učencem tretje triade osnovnih šol (7. do vključno 9. razred). Izdelek je
lahko v barvni ali črno-beli tehniki, tehnika fotografiranja ali snemanja je prosta.
Vsak učenec lahko pošlje največ pet fotografij ali en video. Izdelek mora biti poslan po elektronski pošti na
naslov: dejvid.tratnik@notranjski-park.si; v e-pošti navedite naslednje podatke:
ime, priimek in razred avtorja ter naslov dela; naziv in naslov šole, ime in priimek ter kontakt mentorja.

IZBOR NAJBOLJŠIH DEL IN NAGRADE
Vse prispele izdelke bo pregledala in ocenjevala, najmanj tričlanska, komisija. Pri izboru bo natečajna komisija
upoštevala izvirnost, izbiro motiva in kakovost izvedbe.
Nagrajeni bodo trije avtorji najboljših del iz posamezne kategorije (likovna, literarna, fotografska/video).
1. nagrada za LIKOVNI NATEČAJ: paket za likovno ustvarjanje.
1. nagrada za LITERARNI NATEČAJ: tablični računalnik.
1. nagrada za FOTOGRAFSKI/VIDEO NATEČAJ: GoPro kamera.
Avtorji 2. in 3. najboljšega dela iz posamezne kategorije prejmejo knjižno nagrado.
Vsi avtorji del izbranih za razstavo prejmejo priznanje za izbor med najboljše na Ustvarjalnem natečaju NRP.
Nagrajenci natečaja in avtorji razstavljenih del bodo znani 10. marca 2018. Seznam bo objavljen na spletni strani
Notranjskega parka in na Facebook profilu Notranjski park.
RAZSTAVA NAJBOLJŠIH DEL
Otvoritev razstave izbranih del bo v prostorih Varstveno delovnega centra Cerknica (Ulica za Mlinom 7,
Cerknica) na Mednarodni dan gozdov, 21. marca 2018, ob 17 h. Na otvoritvi bodo podeljene nagrade in
priznanja avtorjem najboljših del.
KONČNE DOLOČBE
Organizator lahko izbrana dela objavlja in uporablja v izobraževalne in promocijske namene ob navedbi avtorja.
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 NRP (http://www.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
(http://www.notranjski-park.si/), da se bodo udeleženci lahko z njo seznanili.
Poleg poslanih del naj šole posredujejo tudi SOGLASJE STARŠEV oz. zakonitih zastopnikov na naslov:
Notranjski regijski park
Tabor 42
1380 Cerknica
s pripisom Natečaj "Gozdovi Notranjske".

