PRIJAVNICA
TEKMOVANJE ZA »ZELENO PERO«
TEKMOVANJE V PRIPRAVI EKO NOVINARSKEGA PRISPEVKA

ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
Za učence/ke od 6. do 9. razreda OŠ ter dijake/inje SŠ
Ime šole:
Točen naslov:
Poštna številka in kraj:
E-mail šole:
Naslov spletne strani šole: http://
Telefon šole

Ravnatelji/ica:

E-mail ravnatelja/ice:

Mentor/ica tekmovanja ZELENO PERO 2020:

E-mail metnorja/ice :

SEZNAM TEKMOVALK IN TEKMOVALCEV*
IME ŠOLE IN OBČINA:

Zaporedna
številka
tekmovalca

PRIIMEK

IME

Podpis ravnatelja/ice:

RAZRED/
LETNIK

Podpis mentorja/ice:
Žig šole:

S podpisom se prostovoljno prijavljamo na tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka na temo
ohranjanja narave in varovanja okolja, za ZELENO PERO, v šolskem letu 2019/2020.
Izpolnjeno prijavnico (s pripisom ZA ZELENO PERO) posredujte najkasneje do 21.12.2019
po pošti na naslov: društvo Planet Zemlja, Dobruša 17c, 1217 Vodice.

SOGLASJE STARŠEV/SKRBNIKOV
ZA SODELOVANJE OTROK NA
TEKMOVANJU ZA »ZELENO PERO«
TEKMOVANJE V PRIPRAVI NOVINARSKEGA PRISPEVKA NA TEMO OHRANJANJA NARAVE IN
VAROVANJA OKOLJA
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020

Spodaj podpisani

soglašam, da moj otrok/varovanec

, ki obiskuje
razred/letnik
_____________________________, sodeluje na državnem tekmovanju za

šole

priznanje ZELENO PERO, tekmovanje v pripravi novinarskega prispevka na temo ohranjanja narave in
varovanja okolja.
Podpisani dovoljujem javno objavo rezultatov z imenom in priimkom ter fotografijo mojega
otroka/varovanca na seznamih tekmovalcev (in rezultatov) tekmovanja za ZELENO PERO.
Podpis starša/skrbnika:

Kraj in datum:

...................................................................................................................................................................
Tekmovanje izvaja društvo Planet Zemlja, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu po Zakonu
o ohranjanju narave, Zakonu o varovanju okolja in na področju vzgoje in izobraževanja.
Rezultati šolskega tekmovanja bodo objavljeni najkasneje 5 dni po tekmovanju, rezultati državnega
tekmovanja pa najkasneje 20 dni po tekmovanju na www.planet-zemlja.org oz. www.ekogeneracija.org.
Podelitev državnih priznanj bo potekala predvidoma na svetovni dan okolja, 5. junija 2019 v
Ljubljani in prosimo, da s tem soglasjem dovolite tudi udeležbo sodelujočih otrok na podelitvi.
(prosimo da obkrožite vašo odločitev in se podpišete)
SOGLAŠAM

NE SOGLAŠAM

_________________________________________________________________________________

*To soglasje hrani šola in ga ne pošilja organizatorju tekmovanja.

