DRUŠTVO NAŠA DJECA OZALJ
Kolodvorska ulica 9
47280 Ozalj
Ozalj, 20. rujna 2016.
Temeljem odluke Izvršnog odbora Društva Naša djeca Ozalj donesene dana
10. rujna 2016. Godine Društvo Naša djeca Ozalj raspisuje

Javni natječaj izrade eko-društvenih igara za djecu
povodom Dječjeg tjedna 2016. godine
1. Uvjeti natječaja:
- pravo sudjelovanja na natječaju izrade eko-društvenih igara za djecu imaju
osnovnoškolska djeca s područja Ozlja i okolice
- u natječaju mogu sudjelovati djeca kao pojedinci ili kao grupa
- svi pojedinci/grupe imaju pravo natjecati se s jednim uratkom po ovom
natječaju
- na poleđini društvene igre treba navesti ime/imena autora
- uz društvenu igru potrebno je priložiti pravila igre
- prijave izvan roka neće se razmatrati
2. Opis i ciljevi natječaja:
- društvenim igrama za djecu smatraju se igre namijenjene druženju i
zabavi, a s ciljem stjecanja društvenih manira kao što je dostojanstvenost pri
pobjedi, odnosno porazu, snalažljivost i upornost
- zadana tema natječaja je ekologija
Ciljevi natječaja su:
- poticati djecu na kreativnost, stvaralaštvo, konkurentnost, poduzetničku
inicijativu
- poticati djecu na promišljanje o ekologiji, očuvanju prirode i sprječavanju
zagađenja okoliša

3. Rok i način predaje:
Rok za dostavu: 30.9.2016.
Društvene igre djeca mogu dostaviti svojoj nastavnici ukoliko je riječ o djeci
koja pohađaju 1.-4. razred ili učiteljici geografije Ani Brunski.
U obzir će se uzeti samo društvene igre koje su predane u roku.
Društvenu igru je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici. Na vanjskoj
strani omotnice obavezno treba navesti:
1. Ime i prezime autora društvene igre
2. Naznaku „EKO-DRUŠTVENA IGRA
NE OTVARAJ“
4. Postupak odabira:
- društvene igre zaprimit će učiteljica Ana Brunski
- formalnu provjeru društvenih igara obavit će Povjerenstvo od tri člana te će
u skladu s odredbama ovog javnog natječaja provesti vrednovanje i ocijeniti
društvene igre koje zadovolje formalnu provjeru
-vrednovanje i ocjenjivanje će se vršiti bodovanjem prema tablici:
Ocjena

Bodovi

Opis

Odlično

5

Društvena igra u potpunosti zadovoljava kriterij
koji se vrednuje, jasna je i potpuno opisana
pravilima

Vrlo dobro

4

Društvena igra dijelom zadovoljava kriterij koji se
vrednuje, nedostaju neke informacije, ali je moguće
shvatiti pravila

Dobro

3

Društvena igra samo djelomično zadovoljava
kriterij koji se vrednuje, nema jasnih pravila

Slabo

1

Društvena igra ne zadovoljava kriterij koji se
vrednuje, procjena nije moguća radi nedostatka
objašnjenja pravila

-zbrojem bodova utvrđuje se konačna ocjena kojom se društvena igra
ocjenjuje

-društvena igra s najvećim brojem bodova bit će nagrađena poklon bonom u
vrijednosti 200,00 kuna
5. Proglašenje pobjednika i uručenje nagrade izvršit će se u sklopu
programa Dječjeg tjedna, dana 4.10.2016. (utorak) u prostoru Društva Naša
djeca Ozalj, Kolodvorska ulica 9, Ozalj.
Društvo Naša djeca Ozalj zadržava pravo na pristigle društvene igre u svrhu
poboljšanja programa i aktivnosti koje provodi.

Predsjednica DND Ozalj
Martina Bogović

