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Razpis natečaja " Naravne in druge nesreče – Potres" v šolskem letu
2012/2013

Za šolsko leto 2012/2013 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala že 17. natečaj
likovnih in literarnih del »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema
natečaja je »Potres«. Natečaj je razpisan že v mesecu juniju z namenom, da se ga vnese v vaš
program dela za leto 2012/2013.
Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2012/2013 je, da se mladi podrobneje seznanijo s
tematiko potresa in se nanj tudi ustrezno pripravijo.
Razpis natečaja vam pošiljamo v prilogi dopisa.
Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah.
Vzgojitelji in učitelji naj izdelke pošljejo na Izpostavo URSZR Koper, Ferrarska 5 b, 6000 Koper
do 7. februarja 2013.
Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 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 22. aprila 2013. V maju 2013 bo v Izobraževalnem centru RS za
zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo 35 avtorjem in
njihovim mentorjem podeljene nagrade in potrdila.
Udeleženci natečaja lahko podrobnejše informacije o natečaju na temo potres dobijo na
Izpostavi URSZR Koper. Informacije o potresu, o napotkih, kako ravnati pred potresom, med
njim in po njem so dostopne na spletni strani: http://www.sos112.si., nove vsebine pa bodo na
voljo v začetku šolskega leta 2012/2013.
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