Spoštovani ravnatelj, učitelji, mentorji,

ravnanje z odpadki zaradi varovanja okolja je postalo pomemben del našega življenja. Z nagradnim
natečajem, ki ga organiziramo v družbi za ravnanje z odpadno embalažo Slopak, vašim učencem omogočimo
možnost poglobljenega razmišljanja o pomenu recikliranja in uporabi recikliranih izdelkov iz različnih
materialov.
Vabimo Vas, da se udeležite tudi tretjega nagradnega natečaja v sklopu reciklažnih krogov. Tokrat poteka pod
naslovom Recikliraj steklenico, z risbico na končni izlet. Potekal bo med 9. septembrom in 18. novembrom
2013. Učenci bodo tokrat razmišljali o reciklažnem krogu stekla in narisali nov izdelek, ki bi ga sami naredili iz
odpadka.
K sodelovanju so vabljene vse osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom pod vodstvom
mentorja. Na natečaj se prijavijo razredi, ni pa nujno, da vsak učenec prispeva risbico. V pomoč smo vam
pripravili dodatno gradivo, ki ga lahko najdete na www.locevanjeodpadkov.si/49/Natecaji-za-sole.

Kako sodelovati na natečaju
Najkasneje do 18. novembra 2013 v A4 formatu oddajte risbice na temo »Recikliraj steklenico, z risbico na
končni izlet.« Tehnika ni določena (barvice, temepra barvice, voščenke, …). Risbice pošljete na sedež družbe
Slopak, Vodovodna cesta 100, 1000 Ljubljana s pripisom »Za natečaj«. K oddaji risbic priložite izpolnjeno
prijavnico. Mentorjem, katerih razredi bodo sodelovali na natečaju, bomo po koncu natečaja po elektronski
pošti poslali spletni vprašalnik o natečaju in znanju, ki so ga učenci pridobili.
Žirija bo najboljši razred na nacionalnem nivoju in regionalne zmagovalce izbrala 10 dni po koncu nagradnega
natečaja.
Razred skupaj z mentorjem s tem ko pošlje svoje izdelke, potrjuje, da je seznanjen s pravili in pogoji natečaja,
z njimi soglaša in jih v celoti sprejema. Družba Slopak lahko po oddaji izdelke uporabi v nekomercialne
namene, za potrebe izvedbe in promocije projekta Life. Udeležba na natečaju je brezplačna. Stroške, ki
nastanejo s pošiljanjem izdelkov po pošti, krijejo sodelujoči sami.
Vsa ostala pravila in končne določbe nagradnega natečaja so dostopna na www.locevanjeodpadkov.si.
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