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Razpis natečaja »Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno« v
šolskem letu 2015/2016

V šolskem letu 2015/2016 je Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR) razpisala 20. natečaj
»Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino. Tema natečaja je Delujmo
preventivno.
Namen oziroma cilj natečaja v šolskem letu 2015/2016 je, da se mladi zavedo, da jim
preventivno znanje in ravnanje lahko pomaga preprečiti nesrečo ali pa jim pomaga, da med ali
po nesreči pravilno ravnajo in s tem pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma lahko sebi ali
nekomu drugemu rešijo življenje.
Razpis natečaja vam pošiljamo v prilogi dopisa.
Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah.
Prosimo, da vzgojitelji in učitelji pošljejo literarne in likovne izdelke na Izpostavo URSZR Koper Capodistria, Ferrarska 5 b, 6000 Koper do 6. februarja 2016 za regijski izbor.
Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor.
Državni izbor bo opravljen do 25. aprila 2016. V maju 2016 bo v Izobraževalnem centru RS za
zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo podeljene
nagrade in potrdila 35 avtorjem in njihovim mentorjem.
Udeleženci natečaja lahko dobijo podrobnejše informacije o poteku natečaja na Izpostavi
URSZR Koper, informacije o razpisani temi pa so dostopne tudi na spletni strani URSZR,
http://www.sos112.si:
-

zgibanke, plakati in spoti (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv112.htm),
napotki prebivalcem (http://www.sos112.si/slo/page.php?src=np1.htm),
Ježkovi hiši (http://www.sos112.si/jezek.html).
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