Komisija za tehnično kulturo ZDUS

Ljubljana 25.10.2021

Natečaj za rokodelski izdelek na temo
Naj nam bo toplo
Spoštovani rokodelci in rokodelke
Lani decembra smo razpisali natečaj za rokodelski izdelek Vezenje različnih motivov na
krpo in brisačo. Odziv je bil velik in izbrali smo 58 rokodelk, ki so izvezle svoj vzorec na
izdelka, ki so jih prejele brezplačno in dodale znak ZDUS. Izdelek so izvajalke predale
starejšim v svojem okolju.
Rokodelska fizična druženja potekajo zelo različno v posameznih okoljih in spet želimo,
da se naše druženje izvede na daljavo tako, da bi izdelali izdelek, s katerim bi polepšali
trenutke vašim sokrajanom, starejšim, ki omenjene trenutke socialne izolacije zelo
težko prenašajo.
Komisija za tehnično kulturo ZDUS je na svoji 8. seji sprejela izvedbo natečaja Naj
nam bo toplo, s katerim želimo, da boste v zimskem času izdelali volneni izdelek, ki
ga boste predali izbrani osebi v svojem okolišu.
V nadaljevanju vam pošiljamo pogoje natečaja.
1. Izdelek
Vsak izbrani izvajalec/izvajalka bo izdelal volneni izdelek za starejšo osebo po
svojem izboru, vzorcu, kroju in barvni kombinaciji. V ta namen bo organizator
zagotovil 1 štreno 100% volne ( 200 g ). Štrene bodo različne barve in v obvestilu o
izboru boste seznanjeni tudi z barvo štrene, ki jo boste prejeli. Izvajalec/ka lahko
doda v izdelek tudi svojo volno različnih barv. Izvajalec/ka uporabi svoje pletilke.
Izdelki so lahko pleteni, kvačkani in morajo biti uporabni.
Na izdelek bo izvajalec dodal značko ZDUS.
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2. Pogoji sodelovanja
Možnost sodelovanja imajo vsi člani društev upokojencev, ki so vključena v ZDUS.
3. Prijava na natečaj in izbor
Vsak izvajalec/ka izpolni priloženo prijavnico in jo po elektronski pošti pošlje na
naslov: kaja.klun@zdus-zveza.si. Rok za prijavo je 25.11.2021. Izbor bo KTK izvedla
do 5.12. 2021 na osnovi pravilno izpolnjenih prijav in zaporedja sprejema prijav po
elektronski pošti. Izbrali bomo najmanj 60 izvajalcev/izvajalk.
Izbrani izvajalci/ke bodo pisno obveščeni o izboru po elektronski pošti do 5.12.2021.
Poleg tega boste prejeli tudi obrazec za izdelavo poročila z navodilom.
Organizator lahko zaradi različnih ukrepov tudi spremeni rok podaljšanja prijav in
pošiljanja materiala ter števila udeležencev natečaja o katerem vas bo pravočasno
obvestil.
4. Material
Organizator bo izbranim izvajalcem/kam brezplačno poslal material – eno štreno
volne 200g različne barve ( cca 300 m ).
Poleg tega bo vsak prejel tudi 2 znački ZDUS, ki jih bo obvezno z volno privezal na
izdelek.
Izvajalci bodo material prejeli najkasneje do 25.12.2021.
5. Izdelava in predaja izdelka
Izbrani izvajalec/izvajalka bo izdelek naredil do 28.2.2022 in ga predal izbranemu
prejemniku do 15.4.2022. Vsak izdelek mora biti opremljen z znamko ZDUS, ki mora
biti obvezno na fotografijah končnih izdelkov in ob predaji izdelka.
Prejemnika boste izbrali sami, skupaj z vašim predsednikom DU ali skupaj s
predstavnikom programa Starejši za starejše v vašem kraju.
Po predaji izdelka boste najkasneje v 14 dnevih oz. najkasneje do 30.4.2022 poslali
organizatorju izpolnjen obrazec skupaj do 5 fotografijami, na katerih mora biti
obvezno opis izdelka, prikaz izdelave, prikaz končnega izdelka in prikaz predaje
izdelka s prejemnikom/co izdelka in avtorjem/ico izdelka z vidno značko ZDUS.
Izpolnjen obrazec in fotografije boste poslali na naslov: kaja.klun@zduz-zveza.si.
6. Avtorske pravice
S prijavo udeleženec zagotavlja, da so izdelki avtorski in dovoljuje njihovo objavo za
namene promocijske dejavnosti rokodelstva Komisije za tehnično kulturo ZDUS, kar
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vključuje objave v različnih medijih ZDUS ( informacijski bilteni, spletna stran,
družabno omrežje, ostalo) z ustrezno navedbo avtorja.
Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali
kršenje avtorskih pravic tretjih oseb. Na natečaju ne morejo sodelovati člani
ocenjevalne komisije.
Avtor izdelka je seznanjen, da bodo njegovi osebni podatki uporabljeni s ciljem
zagotavljanja pravic in obveznosti ter vodenja evidenc za namen promocije
delovanja Komisije za tehnično kulturo ZDUS. S prijavo na natečaj daje avtor
prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo njegovih osebnih podatkov v
evidenci organizatorja natečaja.
Avtor je seznanjen, da ima možnost vpogleda v lastne osebne podatke, pravico do
popravka in izbrisa podatkov. Avtor pošlje tako zahtevo ZDUS - tajnistvo@zduszveza.si.
ZDUS bo osebne podatke hranil še pet let, nato jih bo izbrisal iz evidenc.
7. Ostalo
Organizator natečaja ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno rabo ali
kršenje avtorskih pravic tretjih oseb.
Na natečaju ne morejo sodelovati člani Komisije za tehnično kulturo ZDUS in
zaposleni v ZDUS.
Za vsa odprta vprašanja sva na voljo:
Kaja Klun, kaja.klun@zdus-zveza.si, 01 519 50 86
Branko Suhadolnik, bsuh.rdo@gmail.com, 041 665 719.

V primeru posebnih epidemioloških ukrepov organizator si pridržuje pravico o
spremembi pogojev natečaja.

Predsednik Komisije za tehnično kulturo ZDUS
Branko Suhadolnik l.r.
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