Razpisni pogoji Juniorjevega likovnega ekonatečaja 2018
Organizator
Organizator Juniorjevega likovnega ekonatečaja je založnik revije National Geographic Junior, Založba Rokus Klett, d. o. o.,
soorganizator natečaja pa Javni zavod Ljubljanski grad.
Trajanje
Likovni natečaj se začne 1. februarja 2018 in konča 31. marca 2018.
Sodelovanje na natečaju
Na natečaju lahko sodelujejo vsi osnovnošolci, ki živijo v Republiki Sloveniji, so starejši od 6 in mlajši od 15 let in niso
družinski člani zaposlenih pri organizatorju natečaja. Na natečaju ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo razpisnih
pogojev natečaja. Udeleženec sprejme razpisne pogoje s tem, ko pošlje svoje likovno delo na natečaj in izpolni prijavnico.
Pogoji za uvrstitev na natečaj
Udeleženci natečaja ustvarjajo na temo Skrivnost zmajevega jajca. Izdelati je treba 3D-jajce, vanj pa skriti poljubno
zmajevo skrivnost, ki bi jo želeli udeleženci deliti z nami in s svetom.
Oblika in videz jajca sta stvar domišljije. Imeti mora sistem odpiranja in zapiranja, ki bo prenesel večkratno uporabo, saj bodo
obiskovalci na razstavi jajca raziskovali, jih odpirali in razkrivali skrivnosti, zato je pomembno, da je jajce dovolj trdno in
sistem odpiranja učinkovit. Kakšen bo ta sistem, spet prepuščamo domišljiji.
Ustvarjalci lahko uporabijo material po svoji izbiri. Jajce ne sme biti manjše od 10 cm in ne večje od 40 cm. V notranjosti
mora poleg skrivnosti na poljubnem mestu vsebovati tudi ime in priimek ter podatek o starosti avtorja. Če bo jajce izdelano v
šoli, je treba navesti tudi ime šole.
Sodelovanje na natečaju je veljavno zgolj s prijavnico, ki je objavljena v februarski in marčni številki revije National
Geographic Junior oziroma si jo lahko natisnete s spletne strani www.junior.si. UNIVERZALNA DOVOLJENJA, KI JIH ŠOLA
NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA PRIDOBI ZA SODELOVANJE OTROK NA RAZLIČNIH NATEČAJIH, NE VELJAJO!
Prijavnica vsebuje naslednje podatke:
▪ ime in priimek
▪ naslov dela
▪ domači naslov
▪ poštna številka in pošta
▪ telefonska številka
▪ elektronski naslov
▪ starost
▪ šola
▪ mentor (če ga imaš)
▪ podpis enega od staršev ali skrbnika

Likovno delo je treba skupaj s prijavnico prinesti ali poslati na naslov National Geographic Junior, Stegne 9 b, 1000
Ljubljana – s pripisom Za Juniorjev likovni ekonatečaj.
Izbor najboljših izdelkov
Vse prispele izdelke bo pregledala in ocenila natečajna komisija, ki jo sestavljajo:
– dr. Beatriz Tomšič Čerkez (likovna pedagoginja, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani),
– Irena Cerar (odgovorna urednica revije National Geographic Junior),
– Andreja Dular (strokovna sodelavka za izobraževalni program, Ljubljanski grad)
Pri natečajnih izdelkih bo natečajna komisija upoštevala:
• izvirnost likovnega motiva in
• kakovost tehnične izvedbe.
Nagrade
➢ 20 najbolj izvirnih ustvarjalcev: doživljajsko vodenje po Skrivnostnem svetu zmajev v družbi profesorja zmajeslovja
(vodenje bo potekalo na Ljubljanskem gradu v nedeljo, 22. 4. 2018)
Poleg skupinskega doživetja prvi trije prejmejo še dodatne nagrade:
➢ prva nagrada: majica, skodelica in zvezek z zmajem ter stripovski hip-hop po zmajskograjski zgodovini Dan, ko je
izginil Ljubljanski grad (napisal Žiga X. Gombač, ilustriral Ivan Mitrevski)
➢ druga nagrada: skodelica in zvezek z zmajem, brisačka Ljubljanski grad, Dan, ko je izginil Ljubljanski grad
➢ tretja nagrada: zvezek z zmajem, brisačka Ljubljanski grad, Dan, ko je izginil Ljubljanski grad
➢ nagrade za mentorje: Dan, ko je izginil Ljubljanski grad, stripovski hip-hop po zmajskograjski zgodovini
Organizator si pridržuje pravico, da v skladu s kakovostjo prispelih likovnih del spremeni število nagrajenih del.
Slovesna podelitev nagrad bo na dan Zemlje, v nedeljo, 22. aprila 2018, na Ljubljanskem gradu, kjer bomo nagrajena
likovna dela tudi razstavili. Razstava Skrivnost zmajevega jajca bo odprta do 13. maja 2018. Organizatorja si pridržujeta
pravico, da se razstava lahko podaljša in tudi spreminja.
Nagrajenci natečaja bodo znani najkasneje do 10. aprila 2018; seznam (ime, priimek, starost, kraj bivanja, šola) bo objavljen
na spletni strani www.junior.si in na profilu National Geographic Junior Slovenija na Facebooku. Fotografije nagrajenih
likovnih del bomo objavili v majski reviji National Geographic Junior in na spletni strani organizatorja natečaja (www.junior.si).
Organizator in soorganizator natečaja lahko prispela likovna dela fotografirata, njihove fotografije pa objavljata in uporabljata
v promocijske namene, pri čemer vedno navedeta tudi avtorja likovnega dela (ime, priimek, starost, kraj bivanja, šola).
Prevzem nagrad
Rezultati izbora so dokončni. Pritožba ni mogoča. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrajenci bodo o
nagradah in načinu njihovega prevzema obveščeni najpozneje v 7 dneh po izboru, in sicer s pisnim sporočilom organizatorja.
Nagrajenci, ki se zaključnega dogodka ne bodo mogli udeležiti, bodo nagrade prejeli po pošti:
➢ prva nagrada: majica, skodelica in zvezek z zmajem ter stripovski hip-hop po zmajskograjski zgodovini Dan, ko je
izginil Ljubljanski grad (napisal Žiga X. Gombač, ilustriral Ivan Mitrevski)
➢ druga nagrada: skodelica in zvezek z zmajem, brisačka Ljubljanski grad, Dan, ko je izginil Ljubljanski grad
➢ tretja nagrada: zvezek z zmajem, brisačka Ljubljanski grad, Dan, ko je izginil Ljubljanski grad
Če nagrajenci zahteve ne izpolnijo, izgubijo pravico do nagrade, organizatorju pa nagrade tem nagrajencem ni treba podeliti.
Nagrada se v takem primeru ne podeli.

Zaključek natečaja
Dokumentacijo o natečaju hrani uredništvo revije National Geographic Junior, in sicer:
• dokumentacija o organizaciji in izvedbi natečaja ter pravila natečaja se hranijo v prostorih organizatorja natečaja,
• dokumentacija o nagrajencih (obvestila o osebnih podatkih) se hrani v skladu z veljavnimi predpisi.
Varstvo osebnih podatkov
S pridobitvijo podpisa staršev oziroma skrbnika na prijavnici organizator šteje, da lahko za izvedbo natečaja ter obveščanje o
svoji ponudbi, akcijah, ugodnostih in nagradnih natečajih shranjuje podatke udeleženca in jih upravlja do preklica.
Udeleženec (oz. njegovi starši/skrbniki) ima pravico do vpogleda in poprave svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli
pisno (po e-pošti: junior@rokus-klett.si) ali na drug način (po telefonu: 080 1922) zahteva trajno ali začasno prenehanje
uporabe podatkov za namen neposrednega trženja – tako v času trajanja kot po koncu natečaja.
Starši oz. skrbniki soglašajo tudi, da se osebni podatki udeležencev natečaja javno objavijo (v medijih in na spletnih straneh),
če so ti nagrajeni.
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
Končne določbe
Pravila natečaja stopijo v veljavo 1. 2. 2018. V času trajanja natečaja so pravila na vpogled na spletni strani www.junior.si.
Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni posamezne pogoje natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave oziroma vzroki, ki so na strani javnosti. Vsaka morebitna sprememba bo objavljena na spletni strani www.junior.si,
tako da se bodo udeleženci lahko z njo seznanili.

Ljubljana, 31. 1. 2018
Založba Rokus Klett, d. o. o.

