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Zadeva:

Razpis natečaja »Naravne in druge nesreče – Neurje«, v šolskem letu
2018/2019

Za šolsko leto 2018/2019 je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljevanju
URSZR) razpisala že 23. natečaj »Naravne in druge nesreče« za predšolsko in šolsko mladino.
Tema natečaja je »Neurje«.
Razpis regijskega natečaja vam pošiljamo v prilogi dopisa. Natečaj poteka dvostopenjsko, na
regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Podrobnosti razpisa natečaja so v
priloženem razpisu.
Na podlagi Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. 4. 2016 o varstvu
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o
razveljavitvi Direktive 95//46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) je URSZR dolžna
zaprositi za privolitev, da lahko zbira in uporablja osebne podatke vsakega sodelujočega otroka
in mentorja na natečaju. V prilogi vam posredujemo dve privolitvi (za sodelujočega otroka in za
mentorja). Privolitev morajo podpisati starši ali zakoniti skrbniki vsakega sodelujočega otroka na
natečaju ter tudi vsak sodelujoči mentor.
Prosimo, da v natečaju sodelujoče osnovne šole in vzgojno varstveni zavodi oz. mentorji,
izdelke opremljene z vsemi zahtevanimi podatki (Priloga 1: obrazec) ter s podpisanimi
privolitvami pošljejo na naslov naše izpostave najkasneje do 4. februarja 2019.

S spoštovanjem.

Pripravila:
Klavdija Lebar-Gerebic
svetovalka ZiR

Primož Senčar
višji svetovalec III
vodja centra za obveščanje
(po pooblastilu Darka Buta, sekretarja, generalnega direktorja,
dokument št. 020-3/2017-17-DGZR, z dne 09.02.2017)
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Poslano:
– pomurskim osnovnim šolam, osnovnim šolam s prilagojenim programom in vrtcem - po
seznamu,
– Zavod RS za šolstvo, Območna enota Murska Sobota – v vednost.
Priloge:
– razpis 23. regijskega natečaja,
– Priloga 1: obrazec,
– Priloga 2: obrazec,
– privolitev-otrok,
– privolitev-mentor.
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