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Podjetje Avto Krka d.o.o. razpisuje literarni natečaj z naslovom »S Krkijem na pot«.
1. Organizator natečaja:
Organizator literarnega natečaja z nazivom »S Krkijem na pot« (v nadaljevanju: literarni natečaj)
je podjetje Avto Krka d.o.o., Cankarjeva cesta 16, 1000 Ljubljana, ID-št. za DDV: SI 66321867,
matična številka: 1126199000 (v nadaljevanju: organizator).
2. Tema literarnega natečaja »S Krkijem na pot«:
Krki je hiter, učinkovit in prijazen robot, kateremu lahko tvoji starši popolnoma zaupajo svoje
vozilo. Je njegov najzvestejši prijatelj, ki ga spremlja že od samega začetka, ko skupaj zapeljeta
prve kilometre na cesti. Ravno zato je Krkijevo največje poslanstvo, da skrbi za varnost vseh
udeležencev v prometu.
Tu nastopiš ti kot mladi ustvarjalec in s svojo izvirno idejo sodeluješ na literarnem natečaju.
Preberi Krkijevo pesmico in na podlagi prebranega ustvari novo pesmico. Krkijeva želja je, da
tvoja pesmica sporoča, kako lahko sam ali s pomočjo njega pripomoreš k varnosti v prometu.
Pesem naj čimbolj metaforično ponazarja tematiko. Na svoj način opiši in z besedami oz.
metaforami oriši varnost (npr. varnost na cesti, požarno varnost itd.).
3. Splošni in posebni pogoji literarnega natečaja:
•

Literarni natečaj je razpisan za:
• Posameznika iz prijavljene šole (prva triada)
• Posameznika iz prijavljene šole (druga triada)
• Posameznika iz prijavljene šole (tretja tirada)

•

Pri literarnem ustvarjanju razpisujemo naslednje pogoje:
• Izdelek je pesem
• Posamezen avtor lahko pošlje največ eno pesem oz. lahko sodeluje z največ enim (1)
izdelkom
• Naslov pesmi je prepuščen avtorju
• Pesem ne sme šteti manj kot šest (6) verzov in ne več kot šestnajst (16) verzov in
mora biti napisana v slovenskem jeziku
• Verzi naj bodo napisani v pisavi Times New Roman (velikost 12) in levo poravnani,
medtem ko naj med njimi ne bo povečanega razmika (le-ta naj ločuje posamezne
kitice)
• Pesem naj bo slovnično, pravopisno popravljena in smiselna. Strokovna ocenjevalna
komisija si pridržuje pravico do manjših popravkov pesmi, ki bodo objavljene v
publikaciji, ki bo služila v promocijske namene.
• Prijavljeni posameznik hkrati zastopa tudi šolo iz katere prihaja.

4. Rok in način oddaje:
Rok prijave na literarni natečaj za šole je 9. 3. 2020. Posamezna šola se prijavi na način, da
pošlje izpolnjeno prijavnico na naslov Avto Krka d.o.o., Pe Brežice, Valvasorjeva ulica 37, 8250
Brežice s pripisom »Za literarni natečaj« ali pošlje izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov
krkijev.natecaj@avtokrka.si.
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Rok za oddajo izdelkov s spremnim listom je 24. 04. 2020. Vsak izdelek mora imeti svoj spremni
list. Kreativne izdelke, ki jih prijavljate na literarni natečaj, skupaj s spremnim obrazcem,
pošljete na naslov Avto Krka d.o.o., PE Brežice, Valvasorjeva ulica 37, 8250 Brežice s
pripisom: »Za literarni natečaj«.
Objavo nagrajencev literarnega natečaja bo organizator objavil na svoji spletni strani
www.avtokrka.si najkasneje do 15. 05. 2020. Vsi dobitniki nagrad bodo obveščeni tudi po pošti
na naslov prijavljene šole.
5. Kriteriji ocenjevanja:
Določena tri (3) članska komisija bo ocenila prejete izdelke, opremljene s spremnim listom in
jih ocenila po sledečih kriterijih:
• izvirnost,
• kreativnost,
• interpretacija teme.
6. Nagradni sklad in pogoji podeljevanja nagrad:
•

Komisija bo izmed vseh pravočasno prispelih izdelkov opremljenih s spremnim listom
izbrala tri najizvirnejše izdelke in nagradila avtorja izdelka ter šolo, ki jo nagrajeni avtor
obiskuje in sicer:
NAGRADNI SKLAD LITERARNEGA NATEČAJA ZA AVTORJE PESMI:
o Prva nagrada: 1 x darilni bon v višini 40 €
o Druga nagrada: 1 x darilni bon v višini 30 €
o Tretja nagrada: 1 x darilni bon v višini 20 €
NAGRADNI SKLAD LITERARNEGA NATEČAJA ZA ŠOLE:
o Prva nagrada: 1 x 500 €
o Druga nagrada: 1 x 300 €
o Tretja nagrada: 1 x 200 €

•

Komisija bo izmed preostalih prispelih izdelkov, opremljenih s spremnim listom, izbrala še,
tri (3) izdelke avtorjev iz starostne skupine prve triade osnovne šole, tri (3) avtorje iz
starostne skupine druge triade osnovne šole in tri (3) avtorje iz starostne skupine tretje triade
osnovne šole. Devet (9) prej navedenih avtorjev bo organizator nagradil s praktično nagrado:
NAGRADNI SKLAD LITERARNEGA NATEČAJA RAZDELJEN PO STAROSTNIH
SKUPINAH:
o Avtorji iz osnovne šole (prva triada): 3 x pliško Krki + varnostni brezrokavnik Krki
o Avtorji iz osnovne šole (druga triada): 3 x komplet Namizna igra Krki, ne jezi se +
igralne karte + magnetni blok
o Avtorji iz osnovne šole (tretja triada): 3 x steklenica za vodo + ovratni trak

•

Praktične nagrade bo organizator poslal posameznikom na naslov šole, ki jo obiskuje po
pošti najkasneje 14 dni po objavi nagrajencev. Prevzem denarne nagrade bosta uskladila
organizator in nagrajenec ustno, po e-pošti ali na kateri koli drug primerni način.
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7. Objava izdelkov:
o Nekateri izdelki so lahko razstavljeni na poslovnih enotah Avto Krke po Sloveniji
o Objavljeni na organizatorjevi spletni ali FB-strani
o Organizator natečaja si pridržuje pravico, da prispele pesmice izda v publikaciji za
promocijske namene
o Organizator natečaja si pridržuje pravico, da prispele pesmice uglasbi in objavi.
8. Dokumentacija literarnega natečaja:
Vsaka šola prejme po e-pošti en (1) izvod navodil in en (1) izvod prijavnice, s katero se prijavi k
sodelovanju na literarnem natečaju. Ko bodo prijave zaključene in bo znano točno število otrok,
bo organizator na prijavljene šole poslal po navadni pošti Krkijevo pesmico, za vsakega
posameznika in spremni list, s katerim se opremi izdelek, ko se le-ta pošlje organizatorju.
Dodatne informacije lahko dobite na krkijev.natecaj@avtokrka.si ali telefonski številki 051 638
638.
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