Smučarska zveza Slovenije | Ski Association of Slovenia
Podutiška 146, 1000 Ljubljana
Tel. +386 51 61 09 44
Email: planica@sloski.si
www.planica2020.si

Organizacijski komite Planica razpisuje Likovni natečaj Planica in otroci 2020
Letošnje tekmovanje v Planici bo posebno, saj se bodo najboljši smučarji skakalci pomerili v lovu na odličja. Po
desetih letih se v dolino pod Poncami namreč vrača svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Prav tako
poseben bo četrtkov dan, ko so na sporedu kvalifikacije in ko se v Planici zberejo največji ljubitelji poletov,
mladi iz vseh koncev Slovenije.
Ob letalnici bomo znova gostili več tisoč otrok, med njimi pa bodo tudi tisti, ki so se izkazali za najbolj kreativne.
Ker najboljši navijači za spodbudo neustrašnih orlov potrebujejo tudi pripomočke, osnovnošolce tudi letos
vabimo, da se udeležijo natečaja in izdelajo navijaške transparente oziroma plakate.
Besede in podobe iz Planice bodo dosegle ves svet in obratno, želimo si tudi, da se ves svet zbere v Planici, na
tem edinstvenem dogodku. Tema natečaja, ki naj bo upodobljena na transparentih in plakatih se tako glasi:
V Planici je ves svet.
Tema dopušča kar nekaj razlag, verjamemo pa, da bodo mladi umetniki izrazili oziroma upodobili zanimiva
razmišljanja, ki jih bodo odpeljala na izlet v Planico.
Pogoji natečaja:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sodelujejo lahko učenke in učenci 7. in 8. razredov osnovnih šol v Sloveniji.
Vsaka šola lahko sodeluje z enim navijaškim transparentom/plakatom, ki je izbran po internem
tekmovanju oz. dogovoru posamezne OŠ.
OŠ sodelujejo na natečaju s poslano fotografijo transparenta/plakata in prijavnico
na otroci.planica@sloski.si.
Fotografija mora biti v JPG/JPEG formatu, v čim večji ločljivosti, a ne sme presegati velikosti 10 MB.
Na fotografiji je lahko viden le transparent/plakat, otroci ne smejo biti vidni.
Transparenti/plakati so lahko narejeni v risarski, slikarski in grafični tehniki, dimenzije vsaj A0.
Tema navijaških transparentov/plakatov je ''V Planici je ves svet''.
Rok za oddajo fotografij in prijavnic je petek, 21. februar 2020.

Po pregledu prispelih fotografij bo izbranih 10 osnovnih šol, ki bodo nagrajene z izletom v Planico v četrtek, 19.
marca 2020. Vsaki izbrani osnovni šoli pripada brezplačen prevoz z avtobusom (50 sedežev) ter 50 vstopnic in
50 kuponov za malico.
Seznam nagrajenih osnovnih šol bo viden na spletni strani www.planica.si/sl/projekti, kjer lahko najdete tudi
prijavnico in pričujoči razpis.
S poslano prijavnico se osnovne šole strinjajo z objavo fotografij transparentov/plakatov v medijih in na
prizorišču v Planici.
Osnovne šole bodo vse potrebne napotke o izletu dobile kmalu po izboru.
Kontakt za informacije: otroci.planica@sloski.si, 040 863 787 (Matevž Peršin).
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