
                                                                                                                                               
    

 

 

Ljubljana, 7. april 2014 

                                         

NATEČAJ ZA MLADE IN MLADINSKE ORGANIZACIJE OB EVROPSKEM DNEVU 

INFORMIRANJA 

Mreža MaMa, v sklopu projekta Mreža NVO mladinskega dela, ki je usmerjen v krepitev 

mladinskega sektorja in mladinskih organizacij in v sodelovanju z Društvom ŠKUC in 

Ljubljansko mrežo info točk – L'MIT, organizirajo in razpisujejo natečaj za najboljši prispevek 

na temo Informiranje mladih: Kako do boljše informacije? Natečaj bo potekal med 7. 4. 

2014 in 30. 4. 2014.  

Namen natečaja 

Z natečajem želimo spodbuditi mlade k razmišljanju o pomenu informiranosti in kritičnega 

razmišljanja ter jih vključiti k aktivnemu sodelovanju pri razvoju informiranja v Sloveniji. Zato 

ob Evropskem dnevu informiranja, ki vsako leto poteka 17. aprila, razpisujemo natečaj na 

temo Informiranje mladih: Kako do boljše informacije? Tudi tvoja ideja lahko pripomore 

mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade pri izboljšanju trenutnega stanja na 

lokalni in nacionalni ravni. Pošlji svoj prispevek in nam pomagaj pri izboru kakovostnih 

informacij za mlade.  

Poslani prispevki so lahko v obliki kratkega besedila v kakršnikoli obliki; lahko je osebni 

komentar, slogan, priporočilo, ideja, predlog za sodelovanje… 

 

Pravila in pogoji sodelovanja 

Na natečaju lahko sodeluje mlad posameznik ali skupina mladih ali mladinska organizacija, 

ki bodo poslali svojo prijavo do 30. 4. 2014 na elektronski naslov: info.skuc@lmit.org in na 

mreza.nvo.md@mreza-mam.si. 

Prijava mora vsebovati: 

 tvoj prispevek k razpisani vsebini, 

 izpolnjeno prijavnico za vsakega avtorja posebej. 

Prijavnico najdete tukaj. 
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Prispevek:  

 naslov prispevka izbereš sam/a, 

 prispevek naj obsega največ 1000 besed (približno 2 tipkani strani, pisava Times New 

Roman, velikost 12, razmik med vrsticami 1,5), 

 prispevek naj bo v .doc, .docx ali drugem tekstovnem formatu, 

 plakat s sloganom. 

Kdo lahko sodeluje? 

Na natečaju lahko sodeluje mlad posameznik ali skupina mladih med 14. in 30. letom starosti. 

Skupina mladih ima lahko največ 3 člane.  

Izbor  

Prispele prispevke na natečaj bo pregledala komisija Mreže MaMa, Društva ŠKUC in 

Ljubljanske mreže info točk – L'MIT. Komisija bo pri izboru upoštevala vsebinsko ustreznost, 

izvirnost, uporabnost in skladnost z zgoraj naštetimi kriteriji.  

 

O izboru bodo sodelujoči obveščeni po elektronski pošti najkasneje 15 dni po zaključku 

natečaja. 

Nagrada 

Izbrani avtor ali skupina bo prejela nagrado in sicer vikend paket za dve osebi (ali za 

prijavljeno skupino 3 osebe) v enemu izmed mladinskih centrov hostov, ker bodo kriti stroški 

nočitve, prehrane in aktivnosti, ki jo lahko izkoristite v okolju. Izbirali boste lahko med 

mladinskimi centri hostli v: Ajdovščini, Ravnah na Koroškem, Krškem, Velenju in Celju.  

Če boste želeli boste lahko kapacitete mladinskega centra hostla izkoristili tudi za najem 

dvorane za aktivnosti vaše mladinske organizacije.  

Več o nagradni na povezavi -  Sodeluj in odkrivaj neodkrito.  

Avtorstvo 

Udeleženci natečaja s svojo prijavo zagotavljajo, da je poslani prispevek njihovo avtorko delo. 

Avtorji se zavezujejo, da oddani prispevki še niso bili objavljeni. Organizatorji natečaja si 

pridržujejo pravico do izločitve vseh prijavljenih del, ki ne ustrezajo pogojem natečaja 

(vsebinsko ali tehnično neustrezna dela, neupoštevanje razpisnega roka). Avtorji dovoljujejo 



                                                                                                                                               
    

 

 

organizatorju, da oddane prispevke uporablja v promocijske in raziskovalne namene 

organizatorja natečaja, ne pa za komercialne namene.  

Varstvo osebnih podatkov 

Organizatorji natečaja se obvezujejo, da bodo pridobljene osebne podatke o sodelujočih na 

natečaju uporabil zgolj za potrebe izvedbe natečaja. 

Dodatne informacije 

Za dodatna vprašanja in informacije o natečaju smo dosegljivi na: 

 telefonski številki: 01 421 31 42 ali 041 872 123 

 po elektronski pošti: info.skuc@lmit.org 
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Natečaj ob evropskem dnevu informiranja 

Prijavnica za sodelovanje na natečaju 

 

Naslov poslanega prispevka: 

 

Ime in priimek avtorja/-ice: 

 

Naslov avtorja/-ice: 

 

Telefon avtorja/-ice: 

 

E-pošta avtorja/-ice: 

 

Datum rojstva avtorja/-ice:  

 

 

Podpisan/-a izjavljam da sem seznanjen/-a in se soglašam s pravili natečaja.  

 

Datum:                                                                              Podpis:  

 


