Bled, 13.0
02.2018

Vabilo k sod
delovan
nju na mednaro
m
odni nattečaj:
»Sodelujm
»
mo za san
njsko rek
ko, jezero
o in obalo«

Blejski vodni festtival, v soo
organizacijii z Ministrsstvom za okolje
o
in
prostorr in v sodellovanju z Globalnim
G
partnerstvvom za vod
de/GWP
organiz
zira regijskki natečaj na temo:: »Sodelu
ujmo za sanjsko
s
reko/je
ezero/oballo«, v katterem sodelujejo os novne in srednje
šole iz Evropske unije in Ba
alkana.

K sode
elovanju va
abimo šole, društva, učitelje
u
in llokalne sku
upnosti.
Nateča
aj je namen
njen učenc
cem osnov
vne šole inn dijakom srednjih
s
šol. Sodelujejo la
ahko v skup
pinah do 3jje učenci/ddijaki + me
entor).

Možna sta
s dva nači na sodelova
anja:
Prvi nač
čin:
S pame
etnimi telefo
oni, fotoapa
arati, kamerrami, ipd., jje potrebno
o posneti
kratek fiilm (maksim
malna dolžina
a 3 minute) na okvirnoo temo: »So
odelujmo
za sanjs
sko reko/ je
ezero/ obalo«. V sodelovanje vkljuučite občine v katerih
živite te
er skupaj z njimi priprav
vite idejo za
a izboljšanjee stanja ob vodnem
viru/reki/jezeru/oballi. Pri tem je
e pomembno
o upoštevatti poplavno dinamiko
d
nih virov, kaar lahko dosegamo z
voda in izboljšanje ekološkega stanja vodn
ureditva
ami, ki so priilagojene lok
kalnemu oko
olju.
Primeri:
estitev tablicce za oznako
o visokih vod
da z utemeljjitvijo zakaj (pretekla
a) name
opazova
anja višine vvode ob pop
plavah, pogo
ovori s prebivvalci)
b) vodi namenimo več prosto
ora; v vodnem prostoruu ponovno uredimo
ča, očistimo studence in uredimo poti,
p
ki nas povežejo ob skupni
kopališč
reki/jeze
eru/obali

Drugi način:
Po svoji izbiri lahkko sestavite kakršnekoli projekte. Na primer: naredite
alov, ki jih na
ajdete ob alii v reki, lahkko naredite maketo
m
z
skulpturro iz materia
zamislijo
o o potrebniih spremembah. Lahko se lotite razziskovalne naloge,
n
v
kateri boste
b
predla
agali sprem
membe in jih tudi obraazložili z meritvami,
m
anketam
mi, pogovori.. Film/video je lahko samostojen izddelek, vendar je tudi
obvezen
n sestavni d
del ostalih projektov/izd
p
delkov v tej drugi točki. V videu
predstav
vite izdelek in pojasnitte, kaj ste želeli z njim
m sporočiti. Okvirna
tema in način sodel ovanja sta enaka
e
kot prri prvem naččinu.
s tudi drugii načini obra
avnave teme razpisa, kkot pravljice, zgodbe
Možni so
in podob
bno za najm
mlajše genera
acije.
Podrobn
nejše inform
macije so opiisane spoda
aj. Vse mateeriale je treb
ba poslati
do 31. 5.
5 2018, skla
adno s pogojji, ki so opisani spodaj.

h o skrbneem in odgovornem
Namen natečaja jje ozaveščanje mladih
u z lokalnim
mi vodotok
ki/jezeri/oba
alo in grožnnjah, ki jih prinašajo
p
ravnanju
podnebn
ne spremem
mbe (na prrimer poplav
ve in suše)), ter nepre
emišljena
ravnanja
a (na prime
er onesnaž
ževanje in degradacijaa okolja, te
er s tem
poslabšanje kakovo
osti življenja).
ga življenja. Voda je tud
di osnova
Voda je sestavni in nepogrešljiv del našeg
ove aktivnos
sti. Poleg čiste vode, kki jo potrebu
ujemo za
za števiilne človeko
življenje
e (oskrba z zdravo pitno vodo) im
ma voda poomembno vlogo
v
pri
pridelav
vi hrane, ššportu, rekrreaciji, turiz
zmu in kullturi, proizv
vodnji in
delovanju večine podjetij. Ka
akovostni vodni
v
viri sso izjemen naravni
potencia
al in družbe
ena blaginja
a. Zaradi po
odnebnih spprememb prrihaja do
vedno večjih
v
razlik – od vse da
aljših suš do
o uničujočih poplav, deg
gradacije
vodnih virov, spre
emembe obvodnega žiivljenja in uuničenja biv
vališč in
ni, na primer v Alpah poomanjkanje padavin
lastnine. Učinki so zelo različn
pomeni tudi izginja
anje ledenik
kov in tanjša
anje snežnee odeje, ka
ar močno
ežimov, vklju
učno s turisttično rabo (manj dni
vpliva na spremem bo rečnih re
za sankanje in smu čanje).

kem in oba lnem delu vse daljša sušna obdoobja pomen
nijo med
V krašk
drugim tudi
t
zaznavn
no povečano požarno ogroženost.
o
Kmetijska dejavnost
d
postaja vse bolj ran
nljiva na podnebne sprem
membe.
s
nekatteri najbolj značilni prim
meri, ki nass opominjajjo, da je
To so samo
zaradi podnebnih
p
sp
prememb tre
eba ravnati z vodo vednno bolj preud
darno na

prav vse
eh področjih
h. Slovenija ima še zdra
ave vodne vvire in naša dolžnost
je, da jiih ohranimo
o tudi za na
aslednje generacije. Poomembno je
e, da se
odgovorrnega ravn
nanja do vodnih virov naučiimo v lo
okalnem
okolju/p
porečju.

j namenje
en tudi naš
š razpis, ki
k je usmeerjen v dviigovanje
Temu je
zavesti o pomenu
u varovanja lokalnih virov pitn
ne vode in vodnih
ekosistemov ter p
prilagajanja rabe prosttora dinamiiki voda. Izdelki šol,
ki bodo najbolj po vedno dem
monstrirali POVEZOVAN
NJE (šol in lokalnih
skupnos
sti) ob skupn
ni reki za do
oseganje teh ciljev bodo nagrajeni.

ca o pripravvi izdelkov za
z mentorje bo organiziirana ob Sv
vetovnem
Delavnic
dnevu voda,
v
organ
nizator je Ministrstvo
M
za
z okolje inn prostor. Natančno
N
lokacijo in datum bo
omo prijavljenim mento
orjem sporoččili naknadn
no, bo pa
zagotov
vo organizira
ana v marcu).

vanje poteka
a na državn
nem nivoju, v prvem kkrogu ter v drugem,
Tekmov
regijsko. V pred izb
borih bomo v vsaki drža
avi izbrali zm
magovalni projekt ter
nje. Regijske
ega zmagovvalca bomo razglasili
ga vključili v regijskko tekmovan
018, ob zaklljučku Bled Water
W
Festiv
vala. Zmagoovalec regije
e (finala),
15. 6. 20
prejme posebno priiznanje/nagrrado za regijski natečaj oz. najboljš
ši projekt
(nagrado si lahko p
pogledate na
n naši sple
etni strani) teer dodatno nagrado
e in prostor. Podeljena bo tudi drugga in tretja nagrada s
Ministrstva za okolje
strani Bled Water F estivala (v regionalnem
r
natečaju).
sitev vseh fin
nalistov bo znana
z
do 08
8.06.2018.
Razglas

e, ki jih fin
nancira Min
nistrstvo za okolje in prostor za projekte
Nagrade
prijavljene iz Sloven
nije:
1. mesto
o: 3x prenossni računaln
nik
2. mesto
o: 3x pamettni telefoni
3. mesto
o: 3x kompa
aktni fotoapa
arat

e nagrade:
Regijske
Nagrade
e za finalni izzbor bodo znane
z
do 30.03.2018.

TEM
MA FILMA:: SODELO
OVANJE O
OB REKI/O
OBALI
KRIT
TERIJI ZA OCENJEVA
O
ANJE
 do
olžina video
o posnetka 1 - 3 minute
e – 10 točk
 ka
akovost possnetka (zvok
ka, razumljiivost govora
a, berljivost napisov) – 20 točk
 vssebinska za
asnova – 30
0 točk
 prrisotnost ob
bčin/e – 30 točk
t
 prrisotnost dru
ugih instituc
cij – 35 točkk
 izvvirnost ideje
e – 20 točk
 do
odatne inovvativne ideje
e – 30 točk
 do
odatni proje
ekti/izdelki, največ
n
možžnih – 25 toč
čk,
od te
ega skulpturra 10 točk, raziskovalna
r
a naloga, vključno
v
tabllice za oznaako visokih voda 10
točk, maketa 5 točk
t
Za te
e izdelke je
e potrebno poslati
p
slike
e v resoluciiji 2048x136
68, za razisskovalne na
aloge pa
tudi tekst ali plakat in sev
veda kratekk video z opisano
o
idejjo, ki se occenjuje po kriterijih
etih zgoraj.
našte

paj: 200 toč
čk
Skup

DOD
DATNI POG
GOJI:


vvsi, ki se odločite za sodelovanje, na
am do 16.03.2018 pošljite
e informativnno prijavo ter podatke:
iime, priimekk mentorja, email,
e
telefon
n in ime šole
e z oznako „p
prijava na naatečaj“, na naš email:
iinfo@bledwff.com, da vas
s lahko pova
abimo na dela
avnico



rrok oddaje posnetkov
p
in drugih materrialov do 31.05.2018,



ffinalni izbor bo
b znan do 08.06.2018,
0



vvelikost slike
e v videu min
nimalno 720 x 576.



n
način oddaje
e posnetka: povezava d
do Youtube (vsaka ekipa naloži svooj video pos
snetek na
Y
Youtube). Na
N posnetku naj bo obvvezno napis
san naslov filma,
f
vstavljjen logo Ble
ed Water
Festivala, Ministrstva
M
za
a okolje in prostor in ime šole, na
a koncu kraj
aj izdelave in datum.
Logotipa BW
WF in Ministrrstva za oko
olje vam bom
mo poslali ob
b prijavi. Obvvezno moratte poslati
p
povezavo na
a naš e-mail naslov: info@
@bledwf.com
m in v mail dopišite vse naslednje po
odatke:
-

men
ntor mora ime
eti dovoljenje
e, da se lahko video posn
netek javno pprikazuje,

-

na dopisu, ki ga pošlje
ete skupaj s povezav
vo Youtuba (filma) na
a e-mail
(info
o@bledwf.com) napišite vvso sodelujo
očo ekipo, me
entorja, konttakt mentorja
a, kontakt
in polni
p
naslov šole, imena
a in priimke
e sodelujočih
h ter datum
m rojstva sod
delujočih.
Pripnite tudi kratko vsebino ffilma (maksim
malno 1.000 znakov brezz presledkov))



šštevilo sodellujočih učenc
cev je maksim
malno 3 (na film/projekt) + mentor



ššole lahko prijavijo
p
več filmov
f
ampakk mora biti ra
azlična sode
elujoča ekipaa (edino men
ntor lahko
o
ostane enakk),



ssodelujejo la
ahko osnovne
e šole in sred
dnje šole iz Evropske
E
unije in Balkanaa,



fformat mora biti berljiv v VLC predvajjalniku,



ffilm ne sme vsebovati
v
av
vtorsko zašči tene glasbe ali besedila in fotografij, ki so zaščite
ene



S
Slike skulptu
ur in maket pošljite v reso
oluciji 2048x
x1368



Raziskovalne
e naloge naj bodo zapisa
ane v Wordu ali .pdf oblik
ki



Pošljete jih v fizični oblik
ki in na CD/D
DVD-ju ali USB
U
ključku na naslov: Z
Zavod BVF, Doslovče
5
5b, 4274 Žiro
ovnica



Podatki organizatorja: Zavod
Z
BVF,, Doslovče 5b, 4274 Žirovnica
Ž
/ +
+386 30 60
03 400 /
iinfo@bledwff.com / www..bledwf.com

Ma
ario Gajić
direktor

