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"odnos do hrane"

LITERARNI / LIKOVNI / GRAFIČNI NATEČAJ ZA MLADE

Program Ekošola v sodelovanju s podjetjem LIDL Slovenija
razpisuje natečaj

likovni izdelki

Likovna dela

literarni izdelki grafični izdelki

Nagradni natečaj za učence tretje triade OŠ, srednješolce in študente.
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ROK ZA ODDAJO:

V okviru projekta Hrana ni za tjavendan zbiramo prispevke na tematiko
odnosa do hrane skozi oči mladih.

Zbiramo prispevke v obliki:

1. Likovnih izdelkov: risbe, slike, kolaži, stripi ...
2. Grafičnih izdelkov: grafično oblikovan logotip, slogan ...
3. Literarnih izdelkov: pravljica, dramsko besedilo, slikanica ...

Na natečaju lahko sodelujejo učenci tretje triade OŠ, srednješolci in
študentje.
Sodelujejo lahko tako posamezniki kot skupine (npr. šolski razredi,
paralelke, dvojice ipd.). Vsi izdelki naj bodo oddani v digitalni obliki.
Zaželeno je, da se izdelkom, predvsem likovnim oz. grafičnim, priloži
kratka obrazložitev – kako je izdelek povezan z vsebino natečaja.

Rok za oddajo: 15. marec 2022, na naslov:
hrananizatjavendan@gmail.com.

Zmagovalci bodo razglašeni na Slovenski dan brez zavržene hrane
24. aprila 2022.

Razpisane nagrade:
Priznanja, praktične nagrade za najboljše tri likovno-grafične in literarne
izdelke.
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 Sodelujoči v natečaju morajo biti učenci tretje triade OŠ,
srednješolci ali študentje. 

 Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine (npr. šolski razredi, pari
itd.). Skupina je lahko sestavljena iz učencev/dijakov/študentov
različnih oddelkov in letnikov. Npr. Odločite se izdelati slikanico -
vsebino napiše učenec 7. razreda, ilustrira pa jo učenec 9. razreda.

Prispevek skupine je lahko eden – kot delo npr. treh posameznikov
ali pa vsak član skupine pripravi svoje delo, pri čemer imajo dela
skupno rdečo nit.

 Izdelki morajo biti skupaj s spodnjim obrazcem oddani do 

 Avtorji se morajo zavezati, da je izdelek res njihovo avtorsko delo in
da pri njegovem nastanku niso kršili pravic drugim.  V kolikor
uporabljate fotografije, na kateri so drugi ljudje, se morajo s
fotografiranjem in s sodelovanjem v natečaju strinjati.

Avtorji se morajo strinjati, da se oddani izdelek lahko uporabi pri
dogodkih projekta Hrana ni za tjavendan,  dogodkih trajnostne
pobude Ustvarimo boljši svet, objavi na spletnih in Facebook straneh
Programa Ekošola in podjetja LIDL Slovenija. Ob tem bomo navajali
začetnico imena in priimek avtorjev, razen pri skupinskih prijavah,
kjer bomo navedli ime prijavitelja (šole, skupine).

 Posamezen avtor ali avtorica in posamezna skupina lahko sodeluje v
natečaju s poljubnim številom prispevkov.

Izdelki bodo namenjeni izključno za namene promocije aktivnosti na
temo zavržene hrane, našega odnosa do hrane in Slovenskega dne
brez zavržene hrane. Če bi razpisovalci natečaja želeli izdelke
uporabiti v druge namene, bo to izključno vpredhodnem pisnem
dogovoru z avtorjem.

Oddaja izdelkov/prispevkov in drugi pogoji za
sodelovanje v natečaju

 

Vsi izdelki naj bodo oddani v digitalni obliki. Zaželeno je, da se izdelkom,
priloži obrazložitev (glej rubriko v Soglasju) – kako je izdelek povezan z
vsebino natečaja – odnosom do hrane.

       15. marca 2022 po elektronski pošti na naslov
       hrananizatjavendan@gmail.com.
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  vsebinska ustreznost
  uporabnost pri aktivnostih na temo odnosa do hrane
  izvirnost
  estetski oz. umetniški vtis (različne možne kvalitete glede na vrsto
izdelka, kot so: dober slog, humor, kompozicija itd.).

 
Izbor prispevkov in rezultati netečaja

O izboru najboljših prispevkov bo odločala v ta namen sestavljena
komisija. Komisija lahko izloči prispevke, ki ne bodo ustrezali pogojem
natečaja.

Kriteriji za izbiro nagrajencev
 
Komisija se bo o nagrajencih odločala na podlagi naslednjih kriterijev:

Vsebinska obrazložitev natečaja
 

Projekt Hrana ni za tjavendan ozavešča o izredno pomembni temi
zavržene hrane ter spodbuja razmislek o problematiki v našem okolju.
24. aprila 2022 bomo v Sloveniji obeležili drugi Slovenski dan brez
zavržene hrane, ki je nastal v želji organizatorjev projekta Hrana ni za
tjavendan, da se aktivnostim zmanjševanja količine zavržene hrane
priključi še več ljudi. Povprečen Slovenec namreč na leto zavrže kar
tretjino hrane, ki jo kupi. Od približno 141 tisoč ton hrane, kolikor je v
Sloveniji skupno pristane med odpadki, pa je skoraj 40 odstotkov še
užitne.
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Več o projektu Hrana ni

za tjavendan na: 

https://ekosola.si/hrana-

ni-za-tjavendan-21-22/.
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