PRAZNUJEMO EVROPSKI DAN
JEZIKOV 2020
Ob evropskem dnevu jezikov 26. septembra smo tudi letos pripravili
aktivnosti, s katerimi želimo obeležiti jezikovno pestrost Evrope ter osveščati dijake o pomembnosti jezikov,
komunikacije in sporazumevanja.

Gimnazija Tolmin ob tej priložnosti razpisuje NATEČAJ:

Tekmovanje za oblikovanje majic ob EDJ
Dijaki bodo v petek, 25. 9. 2020, izdelali svoj dizajn/sliko/grafiko in se potegovali za priložnost, da bo
➢ njihov potisk na uradni EDJ majici
in
➢na šolski Erasmus majici.

Zmagovalna slika oblikovanja majic 2020 Cataline Maríae Puebla Coenen, Španija.

Predmet natečaja:
Tematski poudarek natečaja je učenje in znanje jezikov, pogovarjanje, beseda, glas, komunikacija in vse, kar
omogoča povezovanje in sodelovanje med ljudmi

Idejna rešitev mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 Slika /dizajn / grafika mora biti na temo jezikov (ne držav ali zastav).
 Uporabiti se smejo največ 3 različne barve.
 Velikost slike naj bo 30 cm x 30 cm.
 Slika /dizajn / grafika je lahko v digitalni obliki.
 Dizajn naj bo zaradi tiskanja preprost in brez detajlov.
 Vsak udeleženec lahko na natečaju sodeluje z več osnutki.
 Sodelujoči v natečaju soglašajo, da v primeru, da bodo izbrani za nagrado, na naročnika prenesejo materialne
avtorske pravice prijavljenega izdelka (v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah).
Rok za oddajo izdelkov je 2. 10. 2020.
Izdelke opremite s podatki o avtorstvu: ime, priimek, oddelek, datum in podpis.
Izdelke oddate prof. Jani Costantini ali prof. Zvonki Dalić Rink oziroma jih pošljite na elektronski naslov
evropskidanjezikov2020@gmail.com s pripisom »Prijava na natečaj EDJ«.
Ocenjevalna komisija v sestavi prof. Jane Costantini, prof. Zvonke Dalić Rink ter ravnateljice mag. Branke Hrast
Debeljak bo pregledala pravočasno prispele predloge in jih ovrednotila po naslednjih kriterijih:
• izvirnost in kreativnost
• povezanost ideje z razpisano temo in interpretacija teme
• likovni jezik
Vse dodatne informacije lahko dobite pri prof. Jani Costantini in prof. Zvonki Dalić Rink.

VABLJENI K SODELOVANJU!

