PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA
»VEM, KAM GREM.« 2020

1. Organizator
Organizator nagradnega natečaja je Zavod RS za zaposlovanje, projekt Razvoj storitev
vseživljenjske karierne orientacije in nadaljnja krepitev Nacionalne koordinacijske točke za
vseživljenjsko karierno orientacijo (v nadaljevanju organizator).

2. Namen
Organizator objavlja nagradni natečaj v izobraževalne namene osnovnošolskih otrok ter v
promocijske namene aktivnosti vseživljenjske karierne orientacije. Z natečajem želi
organizator spodbuditi otroke k razmišljanju o sebi in o prihodnosti: o tem, kakšni si želijo biti,
kaj bi radi dosegli, kaj jim je pomembno, o izbiri poklica in načrtovanju kariere v najširšem
možnem pomenu besede. Z reševanjem zadane naloge otroci premlevajo o njihovi življenjski
misiji in dolgoročnih ciljih, o interesih, vrednotah ter virih moči, osmišljajo prizadevanja in
napore v sedanjosti. Spodbuja jih k ustvarjanju predstave o sebi v prihodnosti. Življenjska
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vizija jim pomaga ostati osredotočene in usmerjati izobraževalne in druge odločitve ter
dejanja tako, da jim ta pomagajo ostati na poti, ki je skladna z njihovimi izbirami, željami in
vrednotami.

3. Objava
Nagradni natečaj je objavljen v vabilu k sodelovanju, ki je poslano na naslove vseh osnovnih
šol v Sloveniji ter naslove drugih organizacij po elektronski pošti. Natečaj je objavljen na
spletni strani organizatorja www.vkotocka.si ter na spletni strani www.mojaizbira.si od 4.
novembra 2020 dalje.

4. Sodelovanje in osnovni pogoji sodelovanja
Na natečaju lahko sodelujejo otroci zadnje triade osnovne šole (do vključno 15. leta) in
sicer tako, da:
1. Rešijo nalogo natečaja, ki je objavljena v vabilu k sodelovanju kot del natečaja, nato
pa ustvarijo izdelek (vizualizacijsko tablo), ki naj prikazuje otrokove karierne želje
glede prihodnosti (odraža naj tvoje odgovore na vprašanja iz 1. koraka, iz izdelka
mora biti zlahka razvidna povezava z razpisano natečajno temo).
2. Z mobilnim telefonom, tablico ali fotoaparatom posnamejo fotografijo svojega izdelka.
3. Izpolnijo prijavni obrazec, poskrbijo za vse potrebne podpise ter ga skenirajo ali
posnamejo (enako kot sam izdelek, z mobilnim telefonom, tablico ali fotoaparatom).
Fotografijo svojega izdelka ter sken/fotografijo izpolnjenega prijavnega obrazca
pošljejo do 4. decembra 2020 po elektronski pošti na naslov: natecaj@ess.gov.si.
Prijavljeni izdelki morajo vsebovati slogan »Vem, kam grem.« in morajo biti skladni s temo
natečaja.

5. Časovni okvir nagradnega natečaja
Nagradni natečaj traja od 4. 11. 2020 do 4. 12. 2020, ki je hkrati tudi končni rok za oddajo
prispevkov (4. 12. 2020 do polnoči). Razglasitev rezultatov natečaja bo v decembru 2020,
nagrajenci pa bodo o rezultatih obveščeni po elektronski pošti.

6. Navodilo za vsebino in oddajo izdelka
Navodila za vsebino:
Tema natečaja je »Moja karierna prihodnost«. Otroci so povabljeni k ustvarjanju
vizualizacijske table (visionboard) s pomočjo usmeritev iz naloge natečaja (5. korakov
izdelave), iz katere mora biti čim bolj jasno razvidna otrokova vizije tega, kar bi rad počel in
dosegel v življenju. Vsebovati mora slogan »Vem, kam grem.« Odražajo naj se odgovori
otroka na vprašanja iz naloge natečaja.
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Na poslani fotografiji vizualizacijske table mora biti obvezno dobro viden predstavljeni
izdelek.
Navodila za oddajo izdelka:
Označeno fotografijo v polni velikosti skupaj s skeniranim, izpolnjenim ter podpisanim
prijavnim obrazcem (ki je obvezna priloga tega natečaja) pošljite po elektronski pošti na
elektronski naslov: natecaj@ess.gov.si (velikost fotografije oz. datoteke in skena obrazca je
omejena do 5 MB).
Organizator priporoča, da se fotografijo oz. datoteko pred pošiljanjem ustrezno
poimenuje/označi: ime in priimek avtorja/avtorice, naslov izdelka
(primer 1: ime_priimek_naslovizdelka.jpg)
Kako še lahko oddate izdelek?
Osebno na naslov v Ljubljani, ZRSZ, Projekt NKT VKO, Rožna dolina, cesta IX / 6, ali po
navadni pošti na isti naslov.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na elektronski naslov natecaj@ess.gov.si

7. Sestava komisije za ocenjevanje in izbor najboljših izdelkov
Člane petčlanske komisije predlaga organizator ob njihovem soglasju. Člani komisije so
določeni tekom natečaja. Zaradi nepredvidenih dogodkov se lahko tekom trajanja natečaja
zamenjajo. Člani komisije v skladu s kriteriji ocenjevanja in po lastni presoji izmed prijavljenih
izdelkov izberejo najmanj 30 najboljših, ki prejmejo praktične nagrade (nagrade bodo
objavljene na spletnih straneh organizatorja od začetka decembra 2020 dalje).

8. Obvezujoča pravila / avtorske pravice / osebni podatki
Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z natečajem
in podelitvijo nagrad ter za udeležence, ki s prijavo na nagradni natečaj priznavajo ta pravila
in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pravila in pogoji nagradnega natečaja so v času trajanja natečaja v celoti na vpogled na
spletni strani www.vkotocka.si ter na spletni strani www.mojaizbira.si.
V primeru hujše kršitve pravil lahko komisija razveljavi nagradni natečaj v celoti in ga z
ustreznimi popravki ponovi.
Prijavljeni in organizatorju predani izdelki se ne vračajo. Udeleženec/prijavitelj na natečaj
dovoljuje:
- objavo izdelka in spremljajočega teksta, imena in priimka avtorja na spletnih straneh
in FB strani organizatorja,
- uporabo izdelka v tiskanih ali spletnih promocijskih, ozaveščevalnih in izobraževalnih
materialih organizatorja.
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Udeleženec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom v zvezi s tem, vključno avtorskemu
honorarju.
Prijavljeni izdelki morajo biti avtorsko delo sodelujočih otrok (dovoljena je pomoč staršev in
mentorjev), za kar starši ali skrbniki prevzemajo vso odgovornost.
S prijavo na natečaj vsak sodelujoči izjavlja, da vsebina ne posega v avtorske pravice tretje
osebe.
Če se med izborom pojavi upravičen sum, da prijavitelj ni avtor izdelka, sme komisija takšen
izdelek brez nadaljnjih obrazložitev izločiti iz natečaja (starši oziroma mentorji, opozorite
učence, da pomeni kršitev avtorskih pravic avtomatično diskvalifikacijo).
Za morebitne spore med osebami, ki bi zahtevale avtorske pravice za vsebine, ZRSZ,
Projekt NKT VKO, ne bo prevzemal nobene odgovornosti.
Udeleženec ob prijavi dovoljuje organizatorju, da se njegovi kontaktni podatki shranijo na
primeren način in uporabijo za potrebe tega nagradnega natečaja.
Udeleženec s prijavo na natečaj soglaša s prejemanjem e-sporočil po GDPR za namen
obveščanja o rezultatih natečaja in o morebitni nagradi.
Vsak otrok lahko na natečaju sodeluje s po enim izdelkom. Če otrok v sodelovanje na
natečaju pošlje več kot en izdelek, se bo v ocenjevanje uvrstil zgolj prvi poslani izdelek oz.
fotografija tega izdelka.

9. Veljavnost pravil
Pravila pričnejo veljati dne 4. 11. 2020 oz. z dnem njihove objave na spletni strani projekta
Razvoj storitev vseživljenjske karierne orientacije in nadaljnja krepitev NKT za VKO
(www.vkotocka.si).

Ljubljana,
4.11.2020

Organizator:
Zavod RS za zaposlovanje (projekt NKT VKO)
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