
 
 

Pravila in pogoji sodelovanja na natečaju “Kriza je priložnost” 
 

1. Študentski klub Kamnik, Šutna 54, 1241 Kamnik (v nadaljevanju organizator)          
razpisuje literarni natečaj z naslovom “Kriza je priložnost”.  
 

2. Na natečaju “Kriza je priložnost” lahko sodelujejo avtorji in avtorice, ki: 
(1) so ali bodo v letu 2021 dopolnili najmanj 15 in največ 26 let, 

 
3. Avtorji lahko na natečaju sodelujejo s svojimi avtorskimi deli - poezijo ali kratko             

zgodbo,ki  
1) so zapisana v slovenskem jeziku, 
2) še niso bila objavljena, 
3) ne presegajo predpisane dolžine: 

(a) kratka zgodba: do 6.300 znakov z vključujočimi presledki 
(b) poezija: do 25 verzov 

 
4. Avtor izdelka je lahko samo ena oseba. 

 
5. Vsak avtor lahko sodeluje samo v eni kategoriji. Torej lahko na natečaju sodeluje z              

največ eno pesmijo ali kratko zgodbo.  
 

6. Izmed poslanih avtorskih del bo strokovna komisija izbrala po tri najboljša dela izmed             
prispelih pesmi in kratkih zgodb.  
Strokovno komisijo sestavljajo: 

- Stanislava Židan 
- Anže Slana 
- Helena Sterle 

 
7. Avtorji svoja dela organizatorju pošljejo najkasneje do 22. februarja 2021. Prijave           

potekajo preko Google obrazca na sledeči povezavi       
https://forms.gle/KrzVumxLeaMhH1PGA . 

 
 

8. Poslani osebni podatki ne bodo na voljo strokovni komisiji za izbor najboljših del.             
Uporabljeni bodo izključno za potrebe izvedbe natečaja. Prijave brez navedbe          
zahtevanih podatkov ne bodo uvrščene v izbor. 

  
9. S prijavo na natečaj se avtorji strinjajo, da organizator: 

(1) uporabi njihove osebne podatke za namen izvedbe natečaja. Kontaktni podatki           
bodo uporabljeni izključno za komunikacijo med organizatorjem in prijaviteljem.         
Študentski klub Kamnik bo z njimi ravnal skrbno, ne bo jih posredoval tretjim osebam              
in jih ne bo hranil po preteku natečaja. 
(2) javno objavi ime in priimek avtorjev nagrajenih del. 

 

https://forms.gle/KrzVumxLeaMhH1PGA


 
10. S prijavo na natečaj se avtorji strinjajo, da se na organizatorja neizključno, trajno in              

brezplačno prenesejo avtorske pravice nad prijavljenimi deli. S tem avtorji nad           
svojimi avtorskimi deli ohranijo vse materialne in moralne avtorske pravice,          
organizatorju pa izrecno dovoljujejo, da se ob navedbi avtorstva: 
(1) poslana avtorska dela v celoti ali deloma ter v vseh pojavnih oblikah lahko              
uporabi za promocijo natečaja Kriza je priložnost, 
(2) poslana avtorska dela uporabi za izpolnitev svojih natečajnih obveznosti 

 
 

11. Pritožba zoper izbor nagrajenih del na natečaju ni mogoča. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamnik, 1. 2. 2021 Študentski klub Kamnik 
 


