
 

     

  

 
6. Mednarodni natečaj v ustvarjanju v šolskem letu 2019/20   

Ornament življenjske pestrosti na travniku ali visokodebelnem sadovnjaku 
 
Ime in priimek učenca /učenke 
___________________________________________________________________________ 
Ime in primek mame, očeta oz. otrokovega zakonitega zastpnika 
___________________________________________________________________________ 

DA (OBKROŽITE) 
 
Strinjam se da,   

- delo mojega otroka lahko sodeluje na tem natečaju,  
- organizator natečaja v Sloveniji (Javni zavod Krajinski park Goričko - v nadaljevanju JZ KPG) lahko v 

natečaju sodelujoče delo  brez honorarja in predhodnega dogovora uporabi v spletnih in tiskanih medijih 
ali razstavah z navedbo avtorja ali ekipe ali šole,    

- se fotografija ali video na kateri je otrok, ki sodeluje pri srečanju otrok ob zaključku natečaja, objavi v 
tiskanih in elektronskih medijih, ki jih izdajo JZ KPG, NP Raab in NP Őrség.   

 

Datum:                                                                                                     Podpis:  
 
V natečaju zbrani osebni podatki bodo obravnavani v skladu s Politiko varstva osebnih podatkov Javnega zavoda Krajinski park Goričko, ki je 

dostopna na spletni strani www.park.goricko.org. 
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