Mestna občina Ljubljana

Policijska uprava Ljubljana

V sklopu akcije »DOVOLJ IMAM POKANJA« ob veselem decembru, Mestna občina
Ljubljana in Policijska uprava Ljubljana

RAZPISUJETA
NAGRADNI LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ Z NASLOVOM »PETARDA JE NEVARNA«.

Pravica sodelovanja: V natečaju lahko sodelujejo vse ljubljanske osnovne šole.
Učenke in učenci šestih razredov osnovnih šol. Učenci naj bi likovno oziroma
literarno delo opravili kot obvezno domačo nalogo.
Vsaka šola lahko sodeluje samo z enim literarnim in enim likovnim delom, ki jih
bodo izbrali na šolskem natečaju.
Na nagradnem natečaju se bodo upoštevala vsa izbrana likovna in literarna dela, ki
jih bodo osnovne šole izbrale in poslale na MOL do 21. januarja 2010.
I. kategorija – Likovni del
II. kategorija – Literarni del
Tehnike izražanja:

likovni del - dovoljene so vse tehnike
literarni del – prosti spisi, pesmice, črtice, eseji, anekdote

Velikost izdelkov:

likovni del - risalni list
literarni del – največ dve strani formata A4
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Označitev izdelka: ime in priimek avtorja, šola, razred, ime in priimek mentorja
Nagrade: avtorji treh najboljših izdelkov obeh kategorij iz vsake skupine bodo
nagrajeni s praktičnimi nagradami.
I. KATEGORIJA – LIKOVNI DEL
1. kolesarska čelada
2. knjiga – S kolesom v promet
3. maskota – medvedek policist

II. KATEGORIJA – LITERARNI DEL
1. kolesarska čelada
2. knjiga – S kolesom v promet
3. maskota – medvedek policist

Nagrajenci, njihovi sošolci in njihovi mentorji bodo povabljeni na zaključno
prireditev, kjer jim bomo podelili nagrado. Nagrajeni izdelki bodo nato razstavljeni v
Mestni hiši.
Ocenjevalna komisija: 4 člansko strokovno ocenjevalno komisijo bosta imenovala
predstojnika ustanov, ki razpisujeta natečaj. Sestavljena pa bo iz predstavnikov
Mestne občine Ljubljana – Sveta za varnost MOL, Policijske uprave Ljubljana in
strokovne javnosti.
Rok oddaje: na nagradnem natečaju se bodo upoštevala vsa likovna in literarna dela,
oddana do 21. januarja 2010. Vsaka šola lahko sodeluje samo z enim literarnim in
enim likovnim delom.
Objava v glasilu: vsi nagrajenci bodo objavljeni v glasilu LJUBLJANA, glasilu Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOL – VARNA POT in nekaterih sredstvih
javnega obveščanja.
Pošiljanje prispevkov: Prispevke pošljite na Mestno občino Ljubljana, Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Trg MDB 7, s pripisom »Natečaj – PETARDA
JE NEVARNA«
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