ASCA - Associazioni delle Sezioni Montane dei Club Alpino Italiano/Združenje
gorskih sekcij Italijanskega planinskega društva prireja ob sodelovanju Karnijske
gorske skupnosti in Konzorcija BIM Tagliamento
S finančno podporo
· Avtonomne dežele Furlanija Julijska krajina
· Fundacije CRUP
· Občine Tolmezzo
· Gorske skupnosti Gemona Canal del Ferro Valcanale
S pokroviteljstvom
· Videmske univerze - Laboratorij za filmsko ustvarjalnost
· Furlanske kinoteke
· Italijanske skupine gorskih pisateljev
· Združenja gorskih novinarjev

NAGRADA LEGGIMONTAGNA ZA ŠOLE
4. IZVEDBA
PRAVILNIK NATEČAJA, NAMENJEGA UČENCEM OSNOVNIH ŠOL (OD TRETJEGA
LETNIKA DALIE) IN NIŽJIH SREDNJIH ŠOL GORATIH OBMOČIJ FURLANIJE JULIJSKE
KRAJINE IN OBMEJNIH KRAJEV AVSTRIJE IN SLOVENIJE
Namen natečaja je spodbuditi učence, da bi ob podpori in usmerjanju njihovih učiteljev razmišljali o potrebi
vrednotenja bivanja na goratih območjih, začenši z odkrivanjem lepote narave, izvirnosti kulture, zgodovine
in izročila.
1 . Osrednja tema natečaja je gorato območje, ki naj bi ga pojmovali kot raziskovanje, poglabljanje,
pripovedovanje in odkrivanje alpske kulture – tudi z vidika okoljskega in družbeno-kulturnega
trajnostnega razvoja.
Pri natečaju lahko sodelujejo učenci od tretjega letnika dalje javnih in zasebnih osnovnih šol, ki delujejo
na goratih območjih Dežele Furlanija Julijska krajina (Karnija, Kanaiska dolina, Humin, Terske in Nediske
doline, Pordenonska gorata območja) in sosednjih krajev Avstrije in Slovenije.
2.

Nagrada predvideva naslednjo sekcijo, ki je posvečena goratim območjem:
• AUDIOVIZUALNI IZDELKI: k natečaju so prepuščeni audiovizualni izdeiki, nastali v šolah od šolskega
leta 2011/12 dalje, ki se z raznih vidikov (zgodovina, navade in običaji, kulturno in naravno okolje
itd.) nanašajo na gore.
Kot audiovizualni izdelek se pojmujejo zapisi, zvok in podobe, gledališke in filmske predstave,
izražene z različnimi multimedialnimi sredstvi.
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Izdelki lahko imajo poljubno trajanje in morajo biti izročeni v DVD formatu.
3.

Sodelovanje je lahko le skupinsko: vsak izdelek mora biti plod sodelovanja enega ali več razredov ali
medrazrednih skupin pod vodstvom in z navodili enega ali več učiteljev, in ne posameznikov.
Prepuščeni so izdeiki v italijanščini, pa tudi v drugih jezikih ali v narečjih, morajo pa biti opremljeni s
prevodom (dodanim besedilom ali podnapisi) v italijanščini.
Pri vrednotenju se bo posebej poudarjala inovativnost. Ne morejo se predložiti izdeiki, ki so že
tekmovali v prejšnjih izvedbah.

4.

Vsak izdelek mora biti odposlan v 5 (petih ) kopijah v priporočenem ovoju ali mora biti neposredno
ročno izročen na tajništvo nagrade (dr. Elena Puntil, Ufficio Cultura della Comunità Montana della
Carnia, via Carnia Libera 1944 n.29, 33028 Tolmezzo - tel. 0433/487740 - e-mail
info@leggimontagna.it).
Izdeiki morajo biti predloženi do 31.maja 2015.
Za izdelke, poslane po pošti, veija datum poštnega žiga.
Ni predvidena nobena pristojbina ne vpisnina.
Izdelki morajo biti opremljeni s polo za sodelovanje (glej prilogo), ki naj predstavi didaktični projekt ter
zastavljene smotre in cilje. Pola za sodelovanje se zahteva tudi v digitalnem formatu: datoteka mora
biti poslana na elektronski naslov info@leggimontagna.it.

5.

ASCA, organ, ki je pobudnik in izkjučni nosilec pobude, prevzema vodstvo nagrade in bo razreševal
primere, ki niso predvideni v pravilniku, ter bo iz utemeljenih razlogov imel možnost odstopanja od
pravilnika tudi v predvidenih primerih.

6.

Izrečene ocene in lestvice so nepreklicne.

7.

Prva tri uvrščena dela vsake izmed dveh šolskih stopenj (“scuole italiane”), prve in druge, bodo
nagrajena z naslednjimi denarnimi zneski:
• 1. nagrada € 700,00
• 2. nagrada € 500,00
• 3. nagrada € 300,00
Nagrade bodo dodeijene šolskim zavodom, ti bodo morali ta sredstva dodeliti za didakične dejavnosti
in projekte.
Vse nagrade so po zakonu obdavčljivi bruto zneski.
Razredom ali medrazrednim skupinam, ki so izdelali nagrajene prispevke, bo dodeljeno potrdilo o
sodelovanju.

8.

Za obmejne sole Avstrije in Slovenije, primerijive z italijanskimi osnovnimi solami prve stopnje (drugi
bienij) in solarr.i druge stopnje.
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Prvo nagrajeno delo vsake izmed obeh šolskih vrst, ki so primerljive z italijanskima osnovnima šolama
prve {drugi bienij) in druge stopnje, obmejnih področij Avstrije in Slovenije, ki so povabljene k
sodelovanju, bo dobilo posebno nagrado v naslednjem denarnem znesku
• 1. nagrada
€ 700,00
Posebna nagrada bo priznana šolam obeh sosednih držav - skupno stiri priznanja - razen v primeru
neizpodbitnega drugačnega mnenja žirije.
Nagrade bodo dodeljene zmagovitim šolskim ustanovam, ki bodo morale dobljene zneske dodeliti za
didaktične dejavnosti in projekte.
Vse nagrade so mišljene kot po zakonu obdavčljivi bruto zneski.
Razredom ali medrazrednim skupinam, ki so pripravili nagrajene izdelke, bo dodeijeno potrdilo o
sodelovanju.
9.

Nagrajevanje bo potekalo predvidoma meseca septembra 2015 v Tolmezzu (Ud.). Kraj in čas bosta
javljena naknadno.

10. Sodelovanje pri natečaju po določilih tega pravilnika vključuje brezpogojno sprejetje vseh točk v njem.
Predloženi izdelki se ne bodo vračali.
11. Sodelujoče izdelke bo lahko ASCA uporabljala brez pridobitvenih ciljev za kulturne in
poljudnoznanstvene namene tudi s sodelovanjem s tretjimi ali v sodelovanju z organi, ustanovami in
združenji, v primeru da se v poli za sodelovanje v to privoli.
12. Kar zadeva obravnavo osebnih podatkov, bo komunikacija potekala upoštevajoč Zakonski dekret
196/2003 in kasnejše spremembe in dopolnila.

INFO
e-mail: info@leggimontagna.it
www.leggimontagna.it
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