NATEČAJ »NARAVI PRIJAZEN GORENJSKI VRT« - pravila in splošni pogoji sodelovanja
Splošna pravila sodelovanja
Natečaj poteka v okviru projekta Biodiverziteta v naseljih (LAS Gorenjska košarica, Evropski sklad za
regionalni razvoj). Organizator tečaja je Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, kot partner projekta.
Več o projektu si lahko ogledate na spletni strani http://www.ctrp-kranj.si/project/biodiverziteta-v-

naseljih/
Na natečaju lahko sodelujejo lastniki oziroma skrbniki vrtov na Gorenjskem, razen članov
organizacijskega odbora natečaja. Vsak lahko sodeluje samo v eni kategoriji vrtov. Na natečaju lahko
sodelujejo polnoletne osebe, otroci pa lahko sodelujejo skupaj s starši, skrbniki oziroma učitelji.
Kako sodelovati:
Za sodelovanje je potrebno izpolniti prijavni obrazec in ga poslati na e-naslov: info@ctrp-kranj.si ali
po pošti na naslov: CTRP Kranj, Cankarjeva 3, 4000 Kranj. Prijave zbiramo do 30.7.2020. Prijavi je
potrebno priložiti tudi fotografije vrta (do 10), po možnosti iz te sezone, v kolikor teh nimate so lahko
tudi starejše. Fotografije vrta nam lahko pošiljate tudi sproti, glede na tekoča dogajanja na vrtu (do
1.9.2020).
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija. Zmagovalce natečaja bomo razglasili v septembru
2020.
Natečaj poteka od maja 2020 do 1.9.2020
Rok za prijavo: najkasneje do 30.7.2020
Razglasitev zmagovalcev: september 2020
Kategorije vrtov:
- Hišni vrt (zasebni vrt ob hiši)
- Vrt na balkonu/vrt na terasi
- Društveni vrt / Šolski vrt / park
Žirija:
Vrtove bo ocenjevala tričlanska komisija, ki jo bodo sestavljali: predstavnik Ekološke kmetije Krišelj
Hotemaže, predstavnik Društva za permakulturo Slovenije in predstavnik Centra za trajnostni razvoj
podeželja Kranj. Komisija bo vrtove ocenjevale glede na njihovo sonaravnost ter prispevek k ohranjanju
biodiverzitete v naseljih. Odločitve žirije so dokončne.
Žirija bo izmed vseh vrtov podelila 6 priznanj - Naravi prijazen Gorenjski vrt, vsi sodelujoči vrtovi pa
prejmejo potrdilo o sodelovanju.
Vsi udeleženci natečaja bodo o rezultatih obveščeni preko e-pošte. Rezultati bodo objavljeni tudi na
spletni strani Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj.
Varovanje osebnih podatkov:
Osebne podatke na prijavnem obrazcu zbira: CTRP Kranj, Cankarjeva 3, 4000 Kranj; kontakt: info@ctrpkranj.si
Osebni podatki bodo uporabljeni samo za stik s sodelujočimi v zvezi z natečajem in potrebami
projektnega poročanja o izvedeni aktivnosti. Sodelujoči v natečaju se strinjajo s hrambo in obdelavo
podatkov za potrebe natečaja in poročanja za projekt. Prijavni obrazec je del projektne dokumentacije
in se bo kot tak hranil v arhivu CTRP Kranj v skladu z Zakonom o varstvu posebnih podatkov.
Avtorske pravice:
Udeleženec natečaja v prijavi uporabi svoje fotografije vrta, v soglasju z avtorjem pa lahko tudi
fotografije drugih, ki prikazujejo vrt udeleženca. Prejete fotografije bomo uporabili v promocijske
namene natečaja in projekta Biodiverziteta v naseljih samo ob predhodnem soglasju avtorjev.

