LIKOVNI NATEČAJ
na temo
»ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ«
V Občinah Mengeš, Medvode, Trzin in Vodice, ki so del območja LAS Za mesto in vas, se nahaja kar
nekaj mokrišč, ki skupaj ustvarjajo mrežo dragocenih vodnih teles in nas bogatijo s svojo biotsko
pestrostjo. Namen likovnega natečaja je izraziti najlepše, najskrivnostnejše ali drugače posebne
trenutke iz lokalnih mokrišč (živalstvo, rastlinstvo, pokrajino) in jih deliti z drugimi. Natečaju bo sledila
likovna razstava izbranih del, ki bo gostovala v vsaki od občin.
K natečaju ste vabljeni vsi (ljubiteljski) likovniki, ki poznate ali boste spoznali dragocena mokrišča na
obravnavanem območju. Obiskovanje mokrišč izvajajte odgovorno, s čim manj motenj do narave.
Natečaj je del LAS projekta »Zgodbe naših mokrišč«, katerega namen je povečati ozaveščenost o
pomenu in bogastvu lokalnih mokrišč, ter pripevati k dolgoročnemu ohranjanju teh redkih in posebnih
delo narave.

Pogoji sodelovanja:
KOLEDAR
Pričetek natečaja: 24. junij 2019
Rok za sprejem: 24. oktober 2019
Žiriranje: od 4. do 8. novembra 2019
Objava rezultatov 15. november 2019
Zaključek natečaja, odprtje razstave in podelitev knjižnih nagrad: januar ali februar 2020
TEHNIKA LIKOVNEGA DELA: risba, slika, grafika, mešane tehnike
FORMAT LIKOVNEGA DELA: minimalna velikost 30 x 40 cm in maksimalna 50 x 70 cm vodoravno ali
navpično. Zaradi skladne vizualne podobe skupinske razstave mora avtor/ica poskrbeti za primeren
okvir likovnega dela, opremljen s sistemom za obešanje.
DOVOLJENO ŠTEVILO POSLANIH DEL: 1 delo na avtorja
PRISTOJBINA IN PLAČILO: Natečaj je brezplačen.
PRIJAVA, PRIPRAVA IN ODDAJA LIKOVNIH IZDELKOV
a) Prijava na natečaj
Vsi sodelujoči na natečaju morajo izpolniti prijavnico in izjavo o soglasju k obdelavi osebnih
podatkov. V prijavnico je poleg osebnih podatkov o avtorju potrebno vpisati tudi naslov
likovnega dela, tehniko in kraj oz. lokacijo upodobljenega mokrišča.

Prijavnice in izjave o soglasju k obdelavi osebnih podatkov se pošljejo po pošti ali osebno v
ločeni in zaprti ovojnici na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, s pripisom »Ne
odpiraj! – LIKOVNI natečaj«.
b) Priprava in oddaja likovnih del
Velikost: maksimalna dimenzija je A3 (297×420 mm). Prosimo, da formata ne presežete, saj
bodo vsa dela digitalizirana.
Oddaja: Po pošti ali osebno na naslov: Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.

ŽIRIJA
Likovna dela bo ocenjevala žirija, sestavljena iz izkušenih in priznanih likovnih ustvarjalcev iz območja
LAS. Ocenjevanje bo anonimno, žiranti ne bodo poznali imen in informacij o udeležencih. Likovna dela
bodo člani ocenili neodvisno eden od drugega. Za vsako likovno delo se bo ocenjevalo avtorski likovni
izraz, izvedbo likovne tehnike, izvirnost motiva, ipd.
- Biserka Čičerov – predsednica žirije,
- Boris Kubelj, slikar – član žirije,
- Peter Gaber, slikar in ilustrator – član žirije,
- Lojze Kalinšek, akademski slikar in fotograf – član žirije in
- Vesna Rakef, pedagog – članica žirije.
Pridržujemo si pravico do sprememb žirije v primeru zadržanosti članov. Odločitev žirije je dokončna
in zoper njo niso možne pritožbe.
OBVEŠČANJE
Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletnih straneh občin. Vsi sodelujoči avtorji bodo prejeli
obvestilo z rezultati tudi po elektronski pošti.
PREDSTAVITEV IZDELKOV
Natečaj se bo zaključil z odprtjem razstave 20 najboljših likovnih izdelkov. Avtorjem najboljših likovnih
del bodo podeljene simbolične knjižne nagrade.
AVTORSKE PRAVICE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Vsa likovna dela morejo biti avtorsko delo pošiljatelja, za kar ta tudi prevzema vso odgovornost. Osebni
podatki, ki jih udeleženec odda na prijavnici, se uporabljajo za identifikacijo avtorjev in likovnih del ter
za vso komunikacijo z udeleženci natečaja.
PRAVICE DO KORIŠČENJA LIKOVNIH DEL
S posredovanjem likovnih del se organizatorjem brez dodatnih dogovorov podaja soglasje o prenosu
avtorskih pravic ter dovoljenje za uporabo digitaliziranih oblik likovnega dela v spletni ali tiskani obliki
v promocijske namene projekta. Likovna dela se avtorjem vračajo.
KONČNA DOLOČILA

Organizator ne odgovarja za morebitno poškodbo likovnih del med poštnim pošiljanjem. Vse prijave,
ki ne bodo v skladu s pravili, bodo izključene. Na natečaju ne morejo sodelovati zaposleni na institucijah
projektnih partnerjev ter drugi, povezani s pripravo in izvajanjem projekta.
ORGANIZATOR
Organizatorja natečaja sta Občina Trzin in Zavod RS za varstvo narave, v okviru projekta LAS »Zgodbe
naših mokrišč«, ki je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje.
Informacije o razpisu so objavljene na spletnih straneh občin ter v občinskih glasilih.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na kontaktni osebi: Vika Kreča (E-naslov: vika.kreca@trzin.si)
ali Andreja Škvarč (E-naslov: andreja.skvarc@zrsvn.si).

Občina Trzin

PRIJAVNICA
Likovni natečaj »ZGODBE NAŠIH MOKRIŠČ«
Ime in priimek: _____________________________________
Datum rojstva: _____________________________________
Naslov: ___________________________________________
E-naslov: __________________________________________

Naslov likovnega dela Tehnika

Kraj/lokacija
mokrišča

OBČINA TRZIN

O/6.12 –Likovni natečaj »Zgodbe naših mokrišč« - Izjava avtorjev likovnih del
Ime in priimek: ___________________________
Rojstni datum: ___________________________
Stalni naslov: ____________________________
Telefonska številka: _______________________
E-naslov: _______________________________
izjavljam:
DA (prosimo OBKROŽITE) sem seznanjen/a, da Občina Trzin:






spoštuje ne samo zasebnost oseb, katerih osebne podatke obdeluje znotraj svoje dejavnosti,
temveč spoštuje tudi zasebnost zaposlenih, pogodbenih in ostalih sodelavcev, ki v občini
opravljajo različna dela;
pridobljene osebne podatke skrbno varuje in jih brez moje privolitve ne posreduje tretji osebi
oziroma jih uporabi v druge namene, kot so vam bili v trenutku, ko v to izrecno privolim v
obdelavo znani, razen, ko to zahteva zakon ali obstaja v skladu z 6. členom GDPR zakonita
podlaga za posredovanje;

Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin (tel. št. 01 564 45 44; e-naslov: info@trzin.si), bo kot
upravljavec osebnih podatkov, moje osebne podatke (ime in priimek, rojstni datum, stalni naslov,
telefonska številka, elektronski naslov) obdelovala za namen komunikacije z menoj, kot avtorjem
prijavljenega likovnega dela na razpisani LIKOVNI NATEČAJ na temo »Zgodbe naših mokrišč«. Vse
podrobnosti v zvezi z obdelavo mojih osebnih podatkov, zakonitih podlagah za obdelavo osebnih
podatkov, kategorijami uporabnikov, rokih hrambe znotraj občine ter ostalimi podrobnostmi so
podrobno opredeljene v Evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov Občine Trzin, ki je priloga in
sestavni del Pravilnika o varstvu osebnih podatkov. Pravna podlaga za obdelavo mojih osebnih podatkov
je zakon. Moji osebni podatki ne bodo posredovani nikomur. Občina bo obdelane osebne podatke
hranila 10 let ter
sem seznanjen/a, da lahko kadarkoli zahtevam, da se mi omogoči vpogled v moje osebne podatke, ki
jih Občina Trzin obdeluje, da se mi posreduje kopija (izpis) o obdelavi osebnih podatkov ali da se mi na
mojo zahtevo izvede popravek, omejitev obdelave ali sprememba osebnih podatkov. Vse navedeno
lahko storim pri osebi, pooblaščeni za varstvo osebnih podatkov: Jerneja Merva, univ. dipl. prav.,
CIPP/E, tel. št. 041 921 762, e-naslov pooblaščene osebe: info@dataofficer.si ali
varstvopodatkov@trzin.si. V primeru, da z ravnanjem Občine Trzin na področju varstva osebnih
podatkov nisem zadovoljen/na, lahko svojo pritožbo naslovim na Informacijsko pooblaščenko RS,
kontakt: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, E-pošta:
gp.ip@ip-rs.si.

Datum:
________________

Podpis:
___________________________

