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Razpis natečaja za likovna in literarna dela na temo "Naravne in druge nesreče
v moji okolici" v šolskem letu 2011/2012

Uprava RS za zaščito in reševanje je za šolsko leto 2011/2012 razpisala državni natečaj na
temo " "Naravne in druge nesreče v moji okolici" za predšolsko in šolsko mladino. Natečaj
je razpisan že v mesecu juniju z namenom da bodo VVZ, OŠ in OŠ s posebnim
programom vključile naveden natečaj za likovna in literarna dela v svoj letni delovni
načrt za šolsko leto 2011/2012.
Razpis natečaja vam pošiljamo v prilogi dopisa.
Natečaj bo potekel dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju. Vzgojitelji in učitelji naj
izdelke pošljejo na Izpostavo URSZR Koper, Ferrarska 5 b, 6000 Koper do 3. 2. 2012. Regijska
komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5 del (skupno 20 likovnih in 15 literarnih del) in jih
poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena. Nagrajen bo tudi
najaktivnejši vrtec in šola.
Državni izbor bo opravljen do 20.4.2012. Meseca maja 2012 bo v Izobraževalnem centru RS za
zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja. Na prireditvi bodo
nagrajenci prejeli nagrade in potrdila, mentorji pa potrdila.
V razpisu natečaja je tudi navedeno, kje lako dobijo udeleženci podrobnejše informacije o
samem natečaju in informacije o naravnih in drugih nesrečah ter o napotkih, kako ravnati pred
nesrečo, med njo in po njej.
Pri izdelavi likovnih in literarnih del vam želimo veliko ustvarjalnega uspeha.
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