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Literarni in likovni natečaj za slikanico na temo 
»Denar ne raste na drevesu«

Tema literarnega in likovnega natečaja se dotika predstavitve odgovornega ravnanja z denarjem predšolskim otrokom. Ustvarite 
literarni/likovni izdelek, ki bo pokazal vaš pogled na svet, potrošniško družbo, trajnostni razvoj in odgovornost. Izpostavite pomembnost 
dela, načrtovanja in premišljenega ravnanja za uresničitev želja/ciljev,… na način, ki je blizu predšolskim otrokom. Delo naj vsebuje 
vašo fantazijsko ali znanstveno fantastično interpretacijo tematike. 

1. ORGANIZATOR NATEČAJA:

Organizator natečaja je SKB d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana.

2. TRAJANJE NATEČAJA

Natečaj poteka od 20.novembra 2018 in se zaključi 20. januarja 2019.

3. KDO SE LAHKO PRIJAVI

Na natečaj se lahko prijavijo dijaki ali študenti, stari od 18 do 27 let, ki niso ožji družinski člani zaposlenih pri organizatorju natečaja. 
S posredovanjem svojega dela udeleženec sprejema vsa navedena pravila natečaja in zagotavlja, da prijavljeno delo izpolnjuje vse 
pogoje in zahteve, navedene v teh pravilih.

4. PRAVILA NATEČAJA

�  Delo mora vključevati vašo interpretacijo tematike.

�  Delo mora biti lastno avtorsko delo prijavljenega. 

�  Delo ne sme vsebovati provokativne ali kako drugače neprimerne vsebine.

�  Upoštevali bomo le literarna dela, ki bodo napisana v slovenskem jeziku.

�  Avtor lahko pošlje le 1 delo. Lahko pa skupno delo prijavita tako avtor literarnega kot tudi avtor likovnega dela.

�  Delo mora izpolnjevati zahteve, navedene v nadaljevanju:

     - literarno delo: 
          - iščemo neobjavljenje kratke zgodbe dolžine 1000-1500 besed, 
          - v obliki .pdf ali .jpg.

     - likovno delo: 
          - iščemo neobjavljenje ilustracije ali stripe,
          - v obliki .pdf,  ali .jpg ali .tif, dokumenti morajo biti čim boljše resolucije (vsaj 300 dpi).
          - Upoštevali bomo vsa dela, ki bodo prispela na natecaj@skb.si v predpisanem roku 20.1.2019.

5. PRIJAVE

Dela pošljite po elektronski pošti na natecaj@skb.si s pripisom »Denar ne raste na drevesu«  do zaključka natečaja.  Z oddajo dela 
sodelujete v natečaju in jamčite, da je delo, s katerim sodelujete na natečaju, lastna avtorska stvaritev, da ne kršite avtorskih pravic 
in njim sorodnih pravic, pravic intelektualne lastnine, pravice do zasebnosti, pravice do objave ali katerekoli druge pravice fizičnih 
ali pravnih oseb. S posredovanjem dela se obvezujete, da na poslanem delu nihče tretji nima pravic, ki bi izključevale, zmanjševale 
ali omejevale pravice organizatorja natečaja.
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6. OCENJEVANJE

Dela bo pregledala, ocenila in izbrala strokovna 3 članska žirija organizatorja Izbrala in podelila bo 1 nagrado za najboljše literarno 
in 1 nagrado za najboljše likovno delo.

7. NAGRADA 

Predlagatelj nagrajenega dela bo prejel bon podjetja Kompas v vrednosti 1.000 EUR (skupno bosta torej podeljeni 2 nagradi, vsaka 
v vrednosti 1.000 EUR). Nagrada ni prenosljiva, izplačljiva v denarju ali zameljiva. Dohodnino za nagrade bo odvedel organizator 
natečaja na osnovi potrdila o prejemu nagrade.

Zmagovalca bosta o rezultatih natečaja obveščena po elektronski pošti najpozneje do 31. januarja 2019. Imena nagrajencev bodo 
objavljena tudi na spletnem naslovu www.skb.si in na Facebook strani SKB.

8. PRENOS AVTORSKIH PRAVIC

Predlagatelj dela potrjuje, da bo, če bo njegovo delo nagrajeno, prenesel vse svoje prenosljive avtorske pravice (še zlasti, vendar ne 
neomejeno na pravice do dajanja na voljo javnosti, pravice do reproduciranja, pravice distribuiranja, pravice javnega prikazovanja 
ter pravice predelave). Organizator natečaja bo od prijavitelja/sodelujočega  zahteval, da v 14 dneh po prejemu obvestila podpiše 
overjeno izjavo skladnosti, prenosu pravic in objavi del, sicer ima organizator natečaja pravico izbrati drugega nagrajenca.

9. OPOZORILA

�  Organizator natečaja prejetih del ne vrača.

�  Zmagovalca s sprejemom nagrade potrjujeta, da se strinjata, da lahko organizator natečaja brezplačno objavi delo, s katerim sta 
se prijavila na natečaj, v tiskani ali elektronski obliki, na spletnih straneh, družbenih omrežjih ali sorodnih izdelkih ter da jih lahko 
uporablja za promocijo, pri čemer vsakič ustrezno navede avtorja dela.

10. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje 
potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne 
igre v razmerju do izžrebanca prosta vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali 
bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju dovoljuje vodenje, vzdrževanje in obdelovanje zbirke zbranih osebnih podatkov za namene te 
nagradne igre. Organizator se obvezuje, da bo pridobljene podatke, za katere veljavni predpisi določajo obveznost varovanja, varoval 
v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07), Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
(Uredba EU 2016/679 s popravki) in Direktivo EU 2016/680 o varstvu posameznika pri obdelavi osebnih podatkov s popravki, ter da 
jih ne bo uporabil v nobene promocijske namene brez predhodnega soglasja vsakega posameznika.

Če sodelujoči v nagradni igri dovoli uporabo svojih osebnih podatkov v druge namene, ima pravico, da se po vsakem obvestilu, za 
katerega je dal soglasje za prejemanje, odjavi od nadaljnjega obveščanja.
Sodelujoči v nagradni igri ima možnost kadar koli pisno zahtevati, da organizator v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati 
njegove osebne podatke, in sicer tako, da pošlje pisni zahtevek po elektronski pošti na naslov: info@skb.si. Organizator bo o 
prenehanju uporabe osebnih podatkov v petih dneh po prejemu zahteve pisno ali po elektronski pošti obvestil posameznika, ki je 
to zahteval. 

Sodelujoči v nagradni igri ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, 
ki se nanašajo nanj.
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11. PRITOŽBE

Vse pisno posredovane pritožbe in reklamacije v zvezi s predmetno akcijo rešuje organizator. V primeru pritožbe se organizator 
zavezuje, da jo bo obravnavala po ustaljenem postopku in o njeni rešitvi obvestila udeleženca. V primeru kakršnega koli spora ali 
nejasnosti se ti splošni pogoji štejejo za prevladujoče, ne glede na druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

12. RAZNO

Organizator natečaja si pridržuje pravico sprememb Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. Vse spremembe, 
ki se pojavijo med potekom natečaja, bod začele veljati šele po objavi na spletni strani organizatorja.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani. Ta pravila 
začnejo veljati z dnem sprejema.

Ta pravila začnejo veljati z dnem 20. 11. 2018.

SKB d.d.,  12. 11. 2018.


