
PRAVILA NATEČAJA KAKO ŽIVIM IN KAJ SI ŽELIM?  

 

ORGANIZATOR 

Organizator natečaja je Društvo Downov sindrom Slovenija, Samova 9, 1000 Ljubljana; natečaj pa 

poteka v sodelovanju z Založbo Rokus Klett, d. o. o.  

 
TRAJANJE IN POTEK NATEČAJA 

Natečaj poteka od 21. septembra 2020 do 15. novembra 2020. Udeleženci natečaja lahko sodelujejo 

z likovnim ali literarnim delom. Naziv natečaja je Kako živim in kaj si želim? Vsak udeleženec lahko 

sodeluje z več izdelki.  

 

POGOJI ZA UVRSTITEV PRISPEVKA NA NATEČAJ 

1. Prispevek mora biti lastno avtorsko delo prijavljenega. V zvezi s tem si žirija pridržuje pravico 

zaprositi prijavljenega oziroma njegovega zakonitega zastopnika za dodatna pojasnila.  

2. Poslani prispevki morajo izpolnjevati tehnične zahteve, navedene v nadaljevanju.  

 

TEHNIČNE ZAHTEVE 

Likovno delo je lahko ustvarjeno v poljubni likovni tehniki in velikosti. Literarno delo naj bo dolgo do 

ene tipkane A4 strani (1500 znakov brez presledkov). Lahko nastane v poljubni obliki (npr. kot 

rokopis, dokument Word, e-pošta ipd.), vendar mora biti za oddajo na natečaj pripravljeno kot 

dokument Word (doc/docx).  

 

PRIJAVE 

Izdelke je treba skupaj s prijavnico poslati na naslov Društvo Downov sindrom Slovenija, Samova 9, 

1000 Ljubljana – s pripisom »ZA NATEČAJ«.  

 

Prijava na natečaj je veljavna zgolj s pravilno izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena od 21. septembra 

2020 dalje na spletni strani www.downov-sindrom.si. Prijavnica, ki ne vsebuje vseh zahtevanih 

podatkov, je neveljavna in je organizator natečaja ne bo upošteval. 

 

Podatki, ki jih mora vsebovati prijavnica: 

 ime in priimek avtorja izdelka, 

 starost avtorja,  

 telefonska številka zakonitih zastopnikov, 

 e-naslov zakonitih zastopnikov, 

 podpis zakonitega zastopnika prijavljenega, s katerim ta dovoljuje, da prijavljeni sodeluje 

na natečaju, in potrjuje, da je prispevek delo navedenega avtorja.    

 
Prijavnico in prispevke se lahko pošlje tudi prek spletne prijavnice, ki je objavljena na spletni strani 

www.downov-sindrom.si. Z oddajo prijavnice se zakoniti zastopnik prijavljenega zavezuje, priznava 

in/ali jamči, da je delo, s katerim prijavljeni sodeluje na natečaju, lastna avtorska stvaritev 

prijavljenega, da delo ne krši avtorskih in njim sorodnih pravic, pravic intelektualne lastnine, pravice 

do zasebnosti, pravice do objave ali katere koli druge pravice fizičnih ali pravnih oseb.  

http://www.downov-sindrom.si/
http://www.downov-sindrom.si/


Z oddajo prijavnice se zakoniti zastopnik tudi obveže, priznava in/ali jamči, da na poslanem delu 

nihče tretji nima pravic, ki bi izključevale, zmanjševale ali omejevale pravice organizatorja natečaja, 

in tudi ne drugih pravic, zahtevkov in/ali interesa. 

 

Če vsebuje delo gradivo ali elemente, ki niso v lasti prijavljenega in/ali so predmet pravic tretjih oseb, 

je prijavljeni oziroma njegov zakoniti zastopnik odgovoren za pridobitev vseh soglasij, potrebnih za 

objavo dela oziroma za uporabo dela v skladu s temi pravili natečaja, organizator natečaja pa si 

pridržuje pravico zahtevati predložitev teh soglasij od prijavljenega oziroma od njegovega zakonitega 

zastopnika.  

 
ROK ZA PRIJAVO 

Zadnji dan za oddajo prijavljenega gradiva na pošto je 15. november 2020. Datum na poštnem žigu 

mora biti viden. 

 
OBJAVA 

Izbrani prispevki bodo objavljeni v publikaciji, ki bo izšla ob svetovnem dnevu Downovega sindroma 

2021. Avtorji oz. zakoniti zastopniki avtorjev bodo o tem obveščeni po elektronski pošti.  

IZBOR 

Prispevke bo pregledala, ocenila in izbrala žirija v sestavi:  

– dr. Jana Šelih, predsednica Društva Downov sindrom Slovenija  
– dr. Alenka Šelih, predsednica Strokovnega odbora Društva Downov sindrom Slovenija, 
– Maša Skok, urednica pri Založbi Rokus Klett.  
 
Žirija bo prispevke ocenila na podlagi naslednjih meril: ustvarjalnost – 50 %, tehnična dovršenost – 
50 %.  
 
Izbor bo znan najpozneje do 15. 2. 2021. Odločitev žirije je dokončna in zavezujoča. 
 
PRENOS AVTORSKIH PRAVIC 

 Prijavljeni oziroma njegov zakoniti zastopnik s prijavo potrjuje, da bo v primeru, če bo njegovo 

delo izbrano, prenesel vse svoje prenosljive avtorske pravice (še zlasti, vendar ne omejeno na 

pravico do dajanja na voljo javnosti, pravico do reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico 

javnega prikazovanja ter pravico predelave) in druge pravice avtorja (vključno, a ne omejeno na 

pravico do nadomestila) na Društvo Downov sindrom Slovenija.   

 Prijavljeni oziroma zanj njegov zakoniti zastopnik s prijavo potrjuje, da je delo njegova lastna 

avtorska stvaritev, da do njega nima nobenih pravic nobena tretja oseba in da pri tem tudi niso 

kršene nobene druge pravice. V primeru morebitnih zahtevkov tretjih oseb se avtor oziroma zanj 

njegov zakoniti zastopnik zavezuje, da bo varoval interese Društva Downov sindrom Slovenija ter 

povrnil vso iz tega naslova nastalo škodo in stroške. Organizator natečaja lahko od prijavljenega 

oziroma od njegovega zakonitega zastopnika zahteva, da v 14 dneh po prejemu obvestila 

podpiše overjeno izjavo o skladnosti, prenosu pravic in objavi del, sicer ima organizator natečaja 

pravico izbrati drugega nagrajenca. 

 

OPOZORILA 

 Poslanih materialov organizator natečaja ne vrača. 



VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

S prijavo na natečaj prijavljeni oz. zanj zakoniti zastopnik dovoljuje, da Društvo Downov sindrom 

Slovenija, Samova 9, 1000 Ljubljana za izvedbo natečaja shranjuje njegove podatke in z njimi upravlja 

neomejeno časovno obdobje. Prijavljeni oz. njegov zakoniti zastopnik ima pravico do vpogleda in 

popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali ustno zahteva trajno ali začasno 

prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem. Organizator zagotavlja varstvo 

osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. 

Ljubljana, 16. 9. 2020 


