Razpisni pogoji Zmajskega natečaja
Organizator

Organizatorja likovnega natečaja sta založnik revije National Geographic Junior, Založba Rokus Klett, d. o. o, in Tehniška
založba Slovenije, d. d.

Trajanje

Likovni natečaj se začne 1. februarja 2009 in zaključi 31. marca 2009.

Sodelovanje na natečaju

Na natečaju lahko sodelujejo vsi osnovnošolci, ki živijo v republiki Sloveniji in niso družinski člani zaposlenih pri
organizatorjih 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.

Pogoji za uvrstitev na natečaj

Udeleženci natečaja lahko svoje likovno delo narišejo, naslikajo ali oblikujejo iz katerega koli materiala (na primer papirja,
kartona, lepenke, gline, plastelina, slanega testa, odpadne embalaže … ali kombinacije vsega). V natečaju lahko sodelujejo
le z enim poslanim likovnim delom.

Likovno delo mora biti opremljeno z naslednjimi podatki:
•
•
•
•
•
•
•

naslov dela
ime, priimek in naslov avtorja
telefonska številka
podatek o starosti
šola, ki jo avtor obiskuje
podpis starša / skrbnika
ime mentorja, če ga udeleženec ima

Udeleženci lahko na spletnih straneh www.junior.si ali www.tzs.si najdejo formular prijavnice, v katero napišejo vse zgoraj
naštete podatke. Likovno delo je treba skupaj z navedenimi podatki poslati na naslov National Geographic Junior, Stegne 9b,
1000 Ljubljana — s pripisom Za Zmajski natečaj. Lahko pa ga osebno prinesete v ART CENTER, Komenskega 9, Ljubljana.

Izbor najboljših izdelkov

Vse prispele izdelke bo pregledala in ocenjevala natečajna komisija, ki jo sestavljajo:
- Dr. Beatriz Tomšič Čerkez (likovna pedagoginja),
- Tina Pleško (dipl. umetnostna zgodovinarka in kustosinja ART CENTRA),
- Irena Cerar (odgovorna urednica izdaj National Geographic Junior) in
- Bernarda Žužek (vodja prodaje in marketinga, Tehniška Založba Slovenije).
Med natečajnimi izdelki bo natečajna komisija upoštevala:
• izvirnost likovnega motiva in
• kakovost tehnične izvedbe.

Nagrade

• Absolutni zmagovalec natečaja dobi: panoramski polet z motornim letalom iz Lesc proti Bledu, Bohinju in Triglavu.
Nagrada vključuje tudi vozovnico za enega odraslega spremljevalca.
• Pet nagrajencev (od drugega do šestega mesta) prejme vstopnico za podzemni treking v Postojnski jami.
Vstopnica velja za nagrajenca in enega spremljevalca.
• Štirje avtorji (od sedmega do desetega mesta) bodo prejeli risarski komplet.
• 20 najboljših ustvarjalcev prejme knjigo Zmaji: priročnik za vzrejo in vzgojo (Tehniška založba Slovenije).

Vseh dvajset likovnih del bomo razstavili v ART CENTRU Pionirskega doma v Ljubljani (Komenskega 9), kjer bo 22. aprila
2009, na dan Zemlje, ob 17. uri odprtje razstave in podelitev nagrad. Organizator si pridružuje pravico, da v primeru
večjega števila kakovostnih likovnih del nagradi in razstavi več del, kot je zapisano v teh pravilih.
Vsi udeleženci natečaja dobijo pisno zahvalo za sodelovanje in popust pri nakupu knjig Založbe Rokus Klett in Tehniške
založbe Slovenije. Mentorji treh najbolje uvrščenih del prejmejo knjižno nagrado — Risanje in slikanje. Tehnike: korak za
korakom (Tehniška založbe Slovenije).

Seznam nagrajencev natečaja in najboljša likovna dela bodo aprila oz. maja 2009 objavljena tudi v reviji National
Geographic Junior in na spletnih straneh www.junior.si in www.tzs.si.

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 14 dneh po izboru, in sicer s
pisnim sporočilom organizatorja. Vsi nagrajenci so dolžni v tednu dni po obvestilu, da so prejemniki nagrade, poslati
organizatorjem podpisano potrdilo o prevzemu nagrade.
Če nagrajenci zahteve ne izpolnijo, izgubijo pravico do nagrade, organizatorju paj nagrade tem nagrajencem ni treba
podeliti. Nagrada se v takem primeru ne podeli.

Davki od nagrad

Organizator bo pri nagradah obračunal in plačal akontacijo dohodnice v skladu z veljavnimi predpisi.

Zaključek natečaja

Dokumentacijo o natečaju hrani uredništvo revije National Geographic Junior, in sicer:
• dokumentacijo o organizaciji in izvedbi natečaja, kakor tudi ta pravila natečaja, se hrani v prostorih organizatorja
natečaja,
• dokumentacijo o nagrajencih (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi
davčnimi in računovodskimi predpisi.

Varstvo osebnih podatkov

S podpisom staršev oziroma skrbnika na prijavnici organizatorja menita, da lahko za izvedbo natečaja, obveščanje o svoji
ponudbi, akcijah, ugodnostih in nagradnih natečajih shranjujeta podatke udeleženca in z njimi upravljata neomejeno
časovno obdobje. Udeleženec (oz. njegovi starši/skrbniki) ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter
lahko kadar koli pisno (po e-pošti: ngj@rokus-klett.si) ali na drug način (po telefonu: 080 1922) zahteva trajno ali začasno
prenehanje uporabe podatkov za namen neposrednega trženja — v času trajanja natečaja in po njegovem zaključku.

Starši oz. skrbniki soglašajo tudi, da se osebni podatki udeležencev natečaja javno objavijo (v medijih in na spletnih
straneh), če so nagrajeni.
Organizatorja zagotavljata varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

Končne določbe

Pravila natečaja stopijo v veljavo 1. 2. 2009. V času trajanja natečaja so pravila na vpogled na spletni strani www.junior.si
in www.tzs.si.
Poslanih likovnih del ne vračamo.
Ljubljana, 1. 2. 2009							
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