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

PRAVILA sodelovanja
»Ker nam ni vseeno!«
1. Organizator
Organizator sodelovalne aktivnosti je Snaga, d.o.o., Nasipna ulica 64, 2000 Maribor (v nadaljevanju
organizator).

2. Namen
Organizator objavlja sodelovalne aktivnosti v izobraževalne namene učencev osnovnih šol in
dijakov srednjih šol. Sodelovanje poteka v sklopu aktivnosti okoljskega ozaveščanja mladih, ki ga
vodi organizator. Pri izvedbi sodelovalnih aktivnosti se spodbuja ustvarjalnost učencev in dijakov,
ki urijo svoja razmišljanja in čustvena izražanja na okoljskem področju.

3. Objava
Aktivnost sodelovanja »Ker nam ni vseeno!« je objavljena v vabilu k sodelovanju, ki je poslano na
naslove vseh osnovnih in srednjih šol, ki imajo sedež v občinah, kjer organizator opravlja
gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki, po klasični pošti. Vabilo k sodelovanju je objavljeno
tudi na spletni strani organizatorja http://www.snaga-mb.si/natečaji-v-šolskem-letu2017/18.html od 01.09.2017 naprej.

4. Sodelovanje
V aktivnosti »Ker nam ni vseeno!« lahko sodelujejo vsi učenci in dijaki tistih osnovnih in srednjih
šol, ki se nahajajo v občinah, v katerih organizator opravlja gospodarsko javno službo ravnanja z
odpadki.
Za sodelovanje morajo učenci oz. dijaki preko svoje šole oz. šolskega e-naslova na e-naslov
organizatorja: ozavescanje@snaga-mb.si, poslati svoje avtorske pesmi/verze. Vsaka pesem mora
biti opremljena z imenom in priimkom avtorja, nazivom šole in razreda/letnika. Sodelovanje
poteka ves čas šolskega leta 2017/18.
Vse prejete pesmi/verze bo organizator objavil na svoji FB strani Snaga Maribor, kjer bodo
objavljene pesmi zbirale všečke obiskovalcev.
Vse prejete, pravilno opremljene, pesmi tekočega meseca na naslov organizatorja bodo na FB
strani organizatorja, po naključnem vrstnem redu, objavljene prve dni naslednjega meseca, kjer
bodo zbirale všečke natančno 20 dni. Po dvajsetih dneh objave in zbiranja všečkov bomo dobili tri

pesmi meseca z največ všečki, njihovi avtorji bodo objavljeni na FB strani in spletni strani
organizatorja in tudi nagrajeni.
Avtorji pesmi ohranijo moralne avtorske pravice, brezplačno pa prepustijo organizatorju svoje
materialne avtorske pravice za vedno.

5. Vsebina sodelovanja
Učenci in dijaki pišejo pesmi/verze na teme:
▪ preprečevanje nastajanja odpadkov oz. ukrepi, potrebni za zmanjševanje njihovih količin,
▪ ponovna uporaba odpadkov,
▪ ločevanje odpadkov,
▪ recikliranje odpadkov,
▪ problematika zavržene hrane,
▪ neizbežnost potrebnega kroženja materialov.
Besedilo mora obsegati od 50 do 100 besed.

6. Prevzem nagrade
Avtorji meseca, z največ zbranimi všečki za svoje pesmi, bodo o nagradi obveščeni na e-naslov
šole, iz katerega je organizator tudi prejel pesmi nagrajenih avtorjev. Avtorji nagrade prevzamejo
na sedežu organizatorja, Nasipna ulica 64, Maribor, oz. po dogovoru, če se avtor in organizator
tako dogovorita. Pravica do prevzema nagrade zastara v roku 1 leta od dneva obvestila o

nagradi.
7. Obvezujoča pravila
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane s sodelovalnimi
aktivnostmi »Ker nam ni vseeno!«. Pravila in pogoji sodelovanja so ves čas trajanja sodelovanja v
celoti na vpogled na spletni strani organizatorja http://www.snaga-mb.si/natečaji-v-šolskemletu-2017/18.html.
Šola, iz katere izhajajo avtorji pesmi, in avtorji pesmi dovoljujejo:
✓ objavo pesmi, opremljeno z imenom in priimkom avtorja, nazivom šole in razreda/letnika
na spletni strani in FB strani organizatorja,
✓ objavo pesmi, opremljeno z imenom in priimkom avtorja, nazivom šole in razreda/letnika
v tiskanih izdajah promocijskih, ozaveščevalnih in izobraževalnih materialov organizatorja,
✓ objavo nagrajenih avtorjev na spletni strani in FB strani organizatorja.

8. Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati dne 01.09.2017 oz. z dnem njihove objave na spletni strani organizatorja
in veljajo za šolsko leto 2017/18.
Maribor, 01.09.2017
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