SNAGA, d.o.o.
Nasipna ulica 64
SI – 2000 Maribor
E: info@snaga-mb.si
W: www.snaga-mb.si

PRAVILA

nagradnega natečaja

»Zaigrajmo skupaj – eko igra nas združuje«
1. Organizator
Organizator nagradnega natečaja je Snaga, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor (v nadaljevanju
organizator).

2. Namen
Organizator objavlja nagradni natečaj v izobraževalne namene otrok v vrtcih. Natečaj poteka v
sklopu aktivnosti okoljskega ozaveščanja mladih, ki ga vodi organizator. Pri izvedbi natečaja se
spodbuja ustvarjalnost otrok, njihovo medsebojno sodelovanje, spoznavanje možnosti uporabe
različnih odpadnih materialov, krepi se njihova okoljska odgovornost in medgeneracijsko druženje.

3. Objava
Nagradni natečaj je objavljen v vabilu k sodelovanju, ki je poslano na naslove vseh vrtcev oz.
njihovih enot, ki imajo sedež v občinah, kjer organizator opravlja gospodarsko javno službo
ravnanja z odpadki, po klasični pošti. Natečaj je objavljen tudi na spletni strani organizatorja
http://www.snaga-mb.si/natečaji-v-šolskem-letu-2017/18.html od 01.09.2017 naprej.

4. Sodelovanje
K sodelovanju na nagradnem natečaju se lahko prijavijo posamezne enote vrtcev, ki se nahajajo
v tistih občinah, v katerih organizator opravlja gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki. Za
sodelovanje morajo vrtci oz. njihove enote opraviti prijavo na natečaj s Prijavnico za sodelovanje
v nagradnem natečaju, ki jo izpolnjeno pošljejo na naslov organizatorja Snaga, d.o.o., Nasipna
ulica 64, 2000 Maribor ali na e-naslov: ozavescanje@snaga-mb.si, najkasneje do 31.10.2017.
Prijavnice prejmejo prijavitelji na e-naslov, preko katerega so se informativno prijavili na natečaj
najkasneje do 30.9.2017. Nagradni natečaj traja od 31.10.2017 do 28.02.2018. Po tem datumu bo
organizator poskrbel za dogodke v domovih starostnikov, na katerih se bodo otroci (nekaj
predstavnikov iz vsake prijavljene enote posameznega vrtca) družili s starostniki, varovanci
domov, in z njimi zaigrali igre, ki so jih ustvarili.
Vsak izdelek/igra mora imeti jasno označeno otroci katerega vrtca in enote so ga ustvarili.
Avtorji izdelkov ohranijo moralne avtorske pravice, brezplačno pa prepustijo organizatorju oz.
domu starostnikov svoje materialne avtorske pravice za vedno.

5. Vsebina natečaja
Otroci bodo s pomočjo vzgojiteljic ustvarjali eko družabne igre iz različnih materialov, pri čemer
morajo na ustvarjalen način uporabiti tudi različne vrste odpadnih materialov. Eko igre morajo
biti dovolj zanimive, da bodo lahko otroci z njimi pritegnili starostnike k sodelovanju in jih z njimi
tudi zaigrali. Vsaka prijavljena enota vrtca mora kot rezultat natečaja izpolniti poročilo, katerega
obrazec ob prijavi prejmejo na svoj naslov. Poročilo zajema naziv eko družabne igre, uporabljene
materiale, pravila igre in fotografijo izdelane igre. Izpolnjeno poročilo je treba do 28.02.2017
posredovati na naslov organizatorja po klasični pošti ali skenirano na e-naslov:
ozavescanje@snaga-mb.si.
V mesecu marcu in aprilu 2018 bo organizator v različnih domovih starostnikov organiziral dogodek,
na katerem bodo otroci varovancem domov predstavili svoje družabne eko igre in jih z njimi tudi
zaigrali.
Prijave na natečaj so skupinske in sicer vsaka prijavljena enota vrtca izdela eno družabno eko igro.
Ker gre za eko igro, mora biti le-ta sestavljena tudi iz različnih odpadnih materialov, ki so tako
dobili ponovno priložnost uporabe. Ustvarjalnost, kako se da nekatere odpadne materiale še
koristno uporabiti, je pri tem pomembna. Pri vsem skupaj ustvariti še družabno igro, ki bo
pritegnila starostnike pa predstavlja izziv, s katerim se bodo spopadli otroci s pomočjo svojih
vzgojiteljic in tako poskrbeli, da bo medgeneracijsko druženje obarvano s prijetnimi in veselimi
trenutki.

6. Sestava komisije za ocenjevanje in izbor najboljših izdelkov
Člane petčlanske komisije predlaga organizator ob njihovem soglasju. Člani komisije so določeni
tekom natečaja. Zaradi nepredvidenih dogodkov se lahko tekom trajanja natečaja zamenjajo.
Skupno zbrano število točk, ki jih prejme posamezna eko družabna igra, sestoji iz ocene komisije
(prvi trije kriteriji) in ocene starostnikov. Avtorji (enote vrtcev) treh najvišje ocenjenih iger
prejmejo nagrade, vsi sodelujoči vrtci oz. njihove enote pa tudi zahvalo za sodelovanje v natečaju.

7. Kriteriji ocenjevanja izdelkov
Člani komisije izvedejo ocenitev izdelkov na podlagi naslednjih meril:
▪
▪
▪
▪

vizualni izgled igre
domiselnost igre
raznolikost uporabljenih odpadnih materialov
pritegnitev starostnikov (oceno podajo starostniki)

20 T
30 T
20 T
30 T

Ocenitev za vsak izdelek, po prvih treh kriterijih, opravi vsak član komisije samostojno, skupna
ocena izdelka je povprečje ocen vseh članov komisije. Oceno pritegnitve starostnikov k igri podajo
varovanci domov, ki bodo igro tudi zaigrali z otroci.
Največje možno število doseženih točk je 100.
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8. Prevzem nagrade
Vsi prijavljeni vrtci oz. njihove enote bodo v roku 10 delovnih dni od izbora, po izpeljanih dogodkih
v vseh domovih starostnikov (6), pisno obveščeni o nagrajenih izdelkih. Individualno se z
organizatorjem dogovorijo o prevzemu praktične nagrade. Pravica do prevzema nagrade zastara v

roku 1 leta od dneva obvestila o nagradi.
9. Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z natečajem ter
podelitvijo nagrad ter za udeležence, ki s prijavo na ta nagradni natečaj priznavajo ta pravila in
se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja
natečaja v celoti na vpogled na spletni strani organizatorja http://www.snaga-mb.si/natečaji-všolskem-letu-2017/18.html. V primeru hujše kršitve pravil lahko komisija razveljavi nagradni
natečaj v celoti in ga z ustreznimi popravki ponovi.
Prijavitelj, to je odgovorna oseba, ki prijavi vrtec oz. njegovo enoto na natečaj dovoljuje:
✓ objavo slike izdelka, opremljenega z nazivom vrtca/enote, na spletni strani in FB strani
organizatorja,
✓ prepustitev izdelka v domu starostnikov,
✓ uporabo slike izdelka, opremljenega z nazivom vrtca/enote, v tiskanih izdajah
promocijskih, ozaveščevalnih in izobraževalnih materialov organizatorja,
✓ objavo naziva prijavitelja na spletni strani organizatorja http://www.snagamb.si/natečaji-v-šolskem-letu-2017/18.html v preglednici, ki zajema vse prijavljene vrtce
oz. njihove enote ter njegovo objavo v primeru prejete nagrade za izdelek na spletni strani
in FB strani organizatorja.
Prijavljeni in predani izdelki se ne vračajo.
Prijavitelj ob prijavi dovoljuje organizatorju, da se njegovi kontaktni podatki shranijo na primeren
način in uporabijo za potrebe tega nagradnega natečaja.

10.

Reševanje nesoglasij

Morebitne pritožbe v zvezi s postopkom vodenja natečaja, izbora ter podelitve nagrad bo
organizator obravnaval ob smiselni uporabi določb upravnega postopka. Morebitni spori v povezavi
z izvedbo natečaja se rešujejo s pomočjo mediacije ter uporabe pravil obligacijskega prava.

11.

Veljavnost pravil

Pravila pričnejo veljati dne 01.09.2017 oz. z dnem njihove objave na spletni strani organizatorja.
Maribor, 01.09.2017
Organizator:
SNAGA, d.o.o.
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