Ljubljana, 9.2.2021

LIKOVNI NATEČAJ
Mali sončki pohajkujejo po travniku in gozdu
Zavod za šport RS Planica, ki koordinira program Mali sončka na državni ravni razpisuje
likovni natečaj Mali sončki pohajkujejo po travniku in gozdu.
Prihaja pomladni čas in veliko sončne energije bo preplavilo naše travnike in gozdove.
Najmlajši radi pohajkujejo in odkrivajo še nepoznane rožice in skrite ptice, ki na drevesih
oznanjajo pomlad. Izkoristimo gibanje na prostem in preživimo dneve na travnikih, v
gozdovih ali vsaj v zelenih mestnih parkih kjer pozitivna energija napolni telo. Predihani
in dobre volje lahko otroci utrinke prelijejo na papir in pri tem uporabijo vso svojo
domišljijo.
Osnovna navodila likovnega natečaja:
 Sodelujejo vsi otroci, ki so vključeni v oranžni in rumeni program
gibalno/športnega programa Mali sonček,
 Prav tako lahko sodelujejo tudi otroci, ki niso vključeni v vrtec (stari od 4 do 6 let),
 Otroci naj ustvarjajo v poljubni likovni tehniki,
 Format je omejen na največ 40 x 50 cm. Dela so lahko individualna ali skupinska,
 Na hrbtni strani izdelka s tiskanimi črkami napišite ime in priimek avtorja, ime in
naslov vrtca, ime in priimek mentorja ter e-naslov (NUJNO - vsa obvestila in rezultati
žreba bodo poslani po e-pošti), izdelke lahko pošljete tudi starši, če otrok ne obiskuje vrtca,
 Likovna dela pošljite od 25. marca do 7. aprila 2021 na naslov: Zavod za šport
RS Planica, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
 Likovna dela lahko po zaključku natečaja po predhodnem dogovoru osebno
prevzamete na našem naslovu,
 20 naključno izbranih risb bo objavljenih na spletni strani www.sportmladih.net ,
 Praktične nagrade bomo razdelili z žrebom in sicer:
☺ 3 izžrebani vrtci bodo prejeli po dve športni majici Športni izziv za vzgojiteljice,
☺ 3 izžrebani vrtci bodo prejeli po 17 kolesarskih led lučk,
☺ 8 izžrebanih otrok bo prejelo olimpijsko T-majico.
Vabimo vse Male sončke, da skupaj z mentorji ali starši sodelujejo na
razpisanem likovnem natečaju.
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