LIKOVNI NATEČAJ
»MASKOTA BANKE SLOVENIJE«
Banka Slovenije vabi k sodelovanju na likovnem natečaju
na temo Maskota Banke Slovenije

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Letos praznujemo 30 let, tako kot
tudi naša država. Ob tej priložnosti začenjamo z ustvarjalnimi natečaji za mlade.
Prvi tovrstni natečaj bo likovni natečaj. Iščemo najbolj izvirne, zanimive in dodelane ideje,
katera maskota bi Banko Slovenije lahko najbolje predstavljala. Prijavljeni, posamezniki ali
skupine, lahko svoje ideje izdelate v katerikoli likovni tehniki, prav tako imate proste roke glede
izbire formata oziroma velikosti.
Kdo lahko sodeluje?
Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih in osnovnih šolah v Republiki Sloveniji, prijavijo se lahko
tako posamezniki kot skupine z mentorji.
Kako se prijavite?
Na natečaj se lahko prijavite do 30. aprila 2021 s prijavnico, ki jo pošljete na elektronski
naslov natecaj@bsi.si.
Ko bo prijava potrjena, lahko ustvarjalci svoj
izdelek pošljete (ali osebno prinesete) na
naslov Banka Slovenije (s pripisom: Za
likovni natečaj), Slovenska cesta 35,
1000 Ljubljana do 25. junija 2021.
Za dodatne informacije smo dosegljivi na
elektronskem naslovu natecaj@bsi.si ali na
telefonski številki 01 47 19 780.
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Ocenjevanje in nagrada
Prispele izdelke bo ocenjevala tričlanska komisija po naslednjih merilih:




skladnost vsebine izdelka s temo natečaja,
razumljivo, enostavno in jasno izražena vsebina,
izvirnost in inovativnost.

Zmagovalne izdelke bo komisija nagradila v treh starostnih kategorijah: vrtci in 1. razred
OŠ, od 2. do 5. razreda OŠ ter od 6. do 9. razreda OŠ. Nagrajeni izdelki bodo objavljeni na
naši spletni strani in družabnih omrežjih ter razstavljeni v Muzeju Banke Slovenije, ki ga bomo
odprli maja 2021. Zmagovalci bodo povabljeni na pogostitev in obisk v Banko Slovenije, kjer
bodo prejeli simbolične nagrade, predstavili pa jim bomo tudi centralno banko in zanje pripravili
ogled blagajne, Male Galerije Banke Slovenije in muzeja ter nekaj zanimivih dejavnosti.
Zmagovalce bomo razglasili oktobra 2021. O točnem datumu razglasitve bodo vsi prijavljeni
obveščeni do konca avgusta 2021.
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