Turistično društvo Štore, Udarniška 10, 3220 Štore

PRIJAVNICA – ALMINI DNEVI 2020 – POTOPISNA PREDAVANJA
NASLOV POTOPISNEGA PREDAVANJA: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________

DOLŽINA POTOPISNEGA PREDAVANJA: __________________________________________________

KRATEK OPIS POTOPISNEGA PREDAVANJA (pet do sedem stavkov): ____________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
LETO IZDELAVE: _____________________________________________________________________
OSTALO:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

KONTAKTNA OSEBA = PRIJAVITELJ POTOPISNEGA PREDAVANJA
IME IN PRIIMEK: _____________________________________________________________________
NASLOV: ___________________________________________________________________________
DAVČNA ŠTEVILKA: __________________________________________________________________
TELEFON: __________________________________________________________________________
E-NASLOV: _________________________________________________________________________
KRAJ IN DATUM: ____________________________________________________________________

PODPIS PRIJAVITELJA*:

*S podpisom se strinjam z razpisanimi pogoji Alminih dni.

PRAVILA POTOPISNIH PREDAVANJ NA ALMINIH DNEH

1. POTOPISNA PREDAVANJA

Potopisna predavanja bodo potekala v četrtek, 15. 10. 2020, petek, 16. 10. 2020, in
soboto, 17. 10. 2020. Točno lokacijo izvedbe potopisnih predavanj bo organizator
določil in sporočil izbranim izvajalcem vsaj tri dni pred predvideno izvedbo
posameznega predavanja.
Potopisna predavanja bodo izvedena ob upoštevanju priporočil in usmeritev
pristojnih institucij v zvezi s preprečevanjem širjenja nalezljivih bolezni SARS-COVID-19.
Organizator potopisnih predavanj je Turistično društvo Štore.
Razpis potopisnih predavanj bo objavljen od 31. 8. 2020 do 20. 9. 2020.
Razpis mora obsegati:
-

naslov, kamor naj se prijavljena potopisna predavanja pošljejo.

-

Kraj in čas poteka potopisnih predavanj.

-

Rok za prijavo.

-

Ostale pomembne informacije.

Med vsemi prijavljenimi potopisnimi predavanji bo izbirna komisija Alminih dni izbrala
tri potopisna predavanja, ki se bodo uvrstila v tekmovalni del. Izbor predavateljev in
vrstni red potopisnih predavanj bodo določili do 25. 9. 2020.

2. TEKMOVALNI DEL

Razpis je namenjen fizičnih in pravnim osebam. Vsak avtor lahko prijavi največ tri
potopisna predavanja. Predavanje je lahko dolgo največ 120 minut.
V primeru, da oseba, ki prijavlja potopisno predavanje, še ni dopolnila 18 let,
potrebujemo pisno dovoljenje in podatke staršev ali skrbnikov (ime in priimek, naslov,
davčno številko, telefon, e-naslov).
Dodatni pogoji za sodelujoča potopisna predavanja na Alminih dneh:
1. ustrezajo izboru tričlanske izbirne komisije.
2. Potopisna predavanja morajo biti v slovenskem jeziku.
3. Potopisna predavanja je avtor prijavil v roku, ki ga je določil organizator

(upošteva se datum na poštnem žigu).
Do 20. 9. 2020 morate za prijavo potopisnega predavanja:

-

izpolniti prijavni obrazec in ga poslati po elektronski pošti na turisti@vstorah.si
ali po pošti na naslov Turistično društvo Štore, Udarniška 10, 3220 Štore.

-

Če avtor pošlje več potopisnih predavanj, mora za vsako potopisno
predavanje izpolniti prijavnico.

-

Nepopolne prijave ne bodo upoštevane.

3. IZBOR

Izbor potopisnih predavan bo opravila izbirna komisija organizatorja Alminih dni.
Končna sestava komisije bo objavljena na spletni stani www.store.si in na
www.facebook.com/tdstore/. Tri potopisna predavanja, ki se bodo uvrstila v
tekmovalni del, bomo razglasili na spletni strani www.store.si in na
www.facebook.com/tdstore/. Zaporedje potopisnih predavanj bo določil žreb, ki ga
bomo opravili 25. 9. 2020 v prostorih Turističnega društva Štore.

4. NAGRADE

Potopisna predavanja se potegujejo za tri nagrade:
1.Nagrada: 200 eur
2.Nagrada: 70 eur
3.Nagrada: 50 eur
Vrstni red nagrajencev bo določilo občinstvo. Občinstvo, ki si bo ogledalo potopisno
predavanje, bo pred pričetkom potopisnega predavanja dobilo ocenjevalni listek, ki
ga bodo na koncu potopisnega predavanja oddali v označeno skrinjo. Zmagovalca
bomo razglasili v soboto, 17. 10. 2020, eno uro po koncu zadnjega potopisnega
predavanja.
Vse obveznosti z izplačilom nagrade prevzame organizator Turistično društvo Štore.
Vse obveznosti s poravnavo davčnih obveznosti pri izplačilu prevzame Turistično
društvo Štore. Za potrebe izplačila nagrade mora biti prijavitelj polnoletna oseba oz. v
nasprotnem primeru mora imeti zakonitega zastopnika, kateremu se bo izplačalo
nagrado. Za potrebe izplačila nagrade je potrebno po razglasitvi zmagovalca
dostaviti organizatorju vse potrebne dokumente, ki jih ta potrebuje za izplačilo
nagrade. V primeru, da prijavitelj oz. zakoniti zastopnik ne dostavi potrebnih
dokumentov, organizatorju ni potrebno izplačati nagrade.

5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI SODELUJOČIH

-

Roke za prijavo potopisnih predavanj je treba spoštovati.

-

Vsakdo, ki prijavi svoje potopisno predavanje in se uvrsti na Almine dneve,
daje Turističnemu društvo Štore pravico do predstavitve njegovega dela za
namene promocije, in sicer brezplačno.

-

Turistično društvo Štore ne krije potnih stroškov prihoda na prireditev Almini
dnevi, omogoča pa ugodnejšo nastanitev na območju Štor.

6. PROGRAM

Turistično društvo Štore je odgovorno za sestavo programskih blogov, prireditve in
vsebin za vsa potopisna predavanja.

7. ARHIV

Turistično društvo Štore hrani kopije vseh potopisnih predavanj, ki bodo sodelovali na
Alminih dneh. Turistično društvo Štore lahko uporabi potopisna predavanja iz svojega
arhiva za promocijo Alminih dni na drugih dogodkih ter za druge projekcije z
namenom promocije Alminih dni.

8. KONČNE DOLOČBE

Organizator lahko zaradi tehničnih razlogov ali zaradi epidemiološke situacije v
državi in glede na navodila NIJZ oz. pristojnih organov Almine dneve in/ali potopisna
predavanja odpove ali predstavi.
Prisotnost na Alminih dneh pogojuje strinjanje s predstavljenim pravilnikom. O
zadevah, ki jih ta pravilnik ne ureja, bo odločala predsednica Turističnega društva
Štore. V primeru spora je predsednica verodostojna oseba, katere mnenje je
zavezujoče.
S prijavo potopisnega predavanja prijavitelj brez zadržkov sprejema ta pravila.

VABLJENI NA ALMINE DNI!

Turistično društvo Štore

