PRAVILNIK NATEČAJA
1. člen
Podjetje za zdravstvene storitve št. 2 za Posočje v sodelovanju s
Pokrajino Gorica razpisuje natečaj za sporočanje in širjenje
strategij v zvezi z življenjskimi znanji (t.i. »life skills«). Naslov
natečaja je:

RASTIMO SKUPAJ Z WHAT’S UP
RAZVIJANJE ŽIVLJENJSKIH SPRETNOSTI PRI
SOOČANJU Z VSAKODNEVNIMI IZZIVI
Natečaj je namenjen razredom ali skupinam višjih srednjih šol oziroma posameznim dijakom/injam višjih srednjih šol

2. člen Natečaja se lahko udeležijo vsi dijaki/vse dijakinje ki obiskujejo višje srednje šole v Goriški pokrajini. Udeležba je brezplačna.
3. člen Dovoljeno je predstaviti štiri vrste izdelkov:
videospot, ki lahko traja največ 5 minut;
koreografija ali glasbena interpretacija, ki lahko traja največ 8 minut;
odlomek iz dramskega dela, ki lahko traja največ 10 minut;
PowerPoint predstavitev, ki ima lahko največ 10 diapozitivov in traja največ 10 minut.
4. člen Treba je označiti življenjska znanja, ki so navdihnila izdelek. Izberete lahko med:
1-sposobnost sprejemanja odločitev;
2-sposobnost reševanja problemov;
3-kreativno razmišljanje;
4-kritično razmišljanje;
5-učinkovita komunikacija;
6-sposobnost ustvarjanja dobrih medosebnih odnosov;
7-samozavedanje;
8-empatija;
9-nadzor čustev;
10-nadzor stresa.

5. člen Izdelke je treba predložiti v zaprti ovojnici z oznako »vsebuje gradivo za natečaj RASTIMO
SKUPAJ Z WHAT’S UP«. Gradivo je treba v dveh izvodih predložiti na CD-ju ali DVD-ju. Predložiti je
treba tudi kratek opis izdelka, v katerem naj bo izrecno pojasnjeno, katera življenjska znanja so
navdihnila izdelek. Gradivo v ovojnici mora biti anonimno. Gradivu mora biti priložena zaprta
ovojnica z naslednjimi podatki: ime – telefonska številka – e-naslov profesorja referenta – šola,
razred ali skupina dijakov/inj in seznam sodelujočih dijakov/inj (za skupinske izdelke) in ime,
telefonska številka, e-naslov, šola, razred (za individualne izdelke). Glej priloženi obrazec. PZS2 in
Pokrajina zagotavljata, da bodo osebni podatki uporabljeni izključno za namene natečaja v skladu
z zakonom 675/96.
6. člen Predloženih izdelkov se ne vrača. Izdelki ostanejo v lasti PZS2 in Pokrajine, ki si
pridržujeta pravico do njihove reprodukcije in uporabe. Udeleženci/ke morajo zato v zaprti
ovojnici iz 4. člena predložiti izjavo o izrecni odpovedi avtorskim pravicam in, v primeru udeležbe
mladoletnih oseb, izjavo staršev, s katero se dovoljuje uporaba slik in posnetkov v skladu z
veljavno zakonodajo o varstvu zasebnosti.
7. člen Nagrade:
♦

nagrada za najboljši izdelek;

♦

nagrada za najboljši individualni izdelek;

♦

nagrada za najboljši skupinski izdelek;

♦

priznanje za najboljši izdelek vsake sodelujoče višje srednje šole;

♦

žirija lahko podeli eno ali več posebnih nagrad in/ali priznanj.

Nagrade sestavljajo: računalniška oprema in drugi učni pripomočki, kuponi za prevozne stroške
(šolski izleti in ekskurzije), kuponi za izobraževalne, športne in umetnostne dejavnosti.
8. člen Žirijo sestavljajo izvedenci/ke za področje promocije zdravja.
9. člen Odločitve žirije so dokončne. Žirija lahko odloči, da ne dodeli ene ali več nagrad oziroma
lahko dodeli nagrade ex aequo. Podelitev nagrad bo potekala na javni prireditvi, ki je predvidena
za konec februarja 2015.
10. člen Udeleženci/ke natečaja morajo sprejeti vse določbe tega pravilnika; kršitev in
nespoštovanje ene ali več določb bo imelo za posledico izključitev.

Koordinacija in splošna organizacija
PZS2 za Posočje - Promocija zdravja
Cris&na Aguzzoli, deželna referentka za dobrobit mladih
Wally Culot, referentka za šolski sektor,
E-naslov: wally.culot@ass2.sanita.fvg.it

Pokrajina Gorica - Direkcija za socialno blaginjo - Urad za socialno načrtovanje
Marjeta Kranner, odgovorna za organizacijski položaj—Direkcija za socialno blaginjo
Cris&na Giuressi, funkcionarka—Direkcija za socialno blaginjo tel: 0481/385232, faks:
0481/385497,
E-naslov: cris&na.giuressi@provincia.gorizia.it
"in collaborazione con"

RASTIMO SKUPAJ Z WHAT’S UP
OBRAZEC ZA SKUPINE IN RAZREDE
IME IN PRIIMEK PROFESORJA/ICE:
TELEFON:

GSM:

E-NASLOV:
ŠOLSKI POL:
ŠOLA:
NASLOV ŠOLE:
IME SKUPINE:
SEZNAM SODELUJOČIH DIJAKOV/DIJAKINJ

RASTIMO SKUPAJ Z WHAT’S UP
OBRAZEC ZA POSAMEZNIKE/ICE
IME:
PRIIMEK:
NASLOV:
OBČINA:
TELEFON:
E-NASLOV:
ŠOLSKI POL:
ŠOLA:
NASLOV ŠOLE:

GSM:

