Nagradni natječaj „Reciklasičari za ljepšu našu!“
(važeći od 23. travnja 2018.)
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) je u
suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)
pokrenuo edukativnu i komunikacijsku kampanju „Za ljepšu našu!“, kojom se
promovira Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ i uspostava
sustava gospodarenja otpadom. Kampanjom se ujedno obuhvaća i mlađa generacija
građana Republike Hrvatske, koji su danas djeca i mladi, te je za njih osmišljen
poseban sadržaj s naglaskom na informiranje i edukaciju.
U sklopu kampanje Fond u suradnji s Ministarstvom organizira ekološki
edukativno-glazbeni nagradni natječaj pod nazivom „Reciklasičari za ljepšu našu!“, u
kojem su pozvane sudjelovati sve škole u Republici Hrvatskoj. Riječ je o izradi
glazbenih instrumenata od različitih vrsta otpada: papira, stakla, metala, plastike,
tekstila i ostalog. Natječaj se provodi kao jedna od aktivnosti uspostavljanja cjelovitog
sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj, s ciljem edukacije djece i mladih o
važnosti očuvanja prirode, recikliranja i pravilnog postupanja s otpadom. Kroz
sudjelovanje u natječaju djeca i mladi otkrivaju kolike mogućnosti u sebi kriju stari ili
odbačeni predmeti te ujedno razvijaju kreativne sposobnosti. Stvarajući glazbu, a ne
otpad naši budući reciklasičari doprinijet će očuvanju prirode i očuvati ljepšu našu.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama www.reciklasicari.zaljepsunasu.hr, a
provodit će se u trajanju od 23. travnja 2018. do 28. svibnja 2018., u tri kategorije
podijeljene prema dobnim skupinama:
a. djeca nižih razreda osnovnih škola (od 1. – 4. razreda)
b. djeca viših razreda osnovnih škola (od 5. – 8. razreda)
c. srednjoškolci (od 1. – 4. razreda)
Za izradu glazbenih instrumenata dozvoljeno je korištenje različitih vrsta otpadnog
materijala (ambalaže) od stakla, papira, metala, plastike, tekstila …A završni rad
podrazumijeva glazbenu izvedbu sa ili bez vokalne izvedbe, ovisno o kakvoj je skladbi
riječ (Mozart primjerice neće podrazumijevati i pjesmu). Naglasak je na ukupnoj
kreativnosti, maštovitoj izvedbi te korištenju različitih materijala u izradi instrumenata.
Škole koje sudjeluju u natječaju trebaju izraditi video snimku glazbene izvedbe te
zabilježiti (fotografija ili video) proces izrade instrumenata i pripreme za završni rad.

Pravila natječaja
Službeni je organizator natječaja je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
sa sjedištem na adresi Radnička cesta 80, 10000, Zagreb, OIB: 85828625994 (u
daljnjem tekstu: „Organizator”).
 prijavu na natječaj treba izvršiti nastavnik ili profesor koji je ujedno voditelj dobne
skupine učenika formirane u grupu ili razred, popunjavanjem prijavnog obrasca
mrežnim stranicama natječaja;
 skupina učenika ili razred smiju učestvovati s jednom glazbenom izvedbom (sa ili
bez vokalne izvedbe pjesmom) i podrazumijeva maksimalno 30 učenika;
 tema rada je izraditi glazbene instrumente od starih i odbačenih predmeta
(ambalaže) te na istima izvesti glazbeni nastup. Dozvoljeno je korištenje različitih
vrsta otpadnog materijala od stakla, papira, metala, plastike, tekstila i ostalog.
 rad mora biti originalan, kreativan i uz korištenje različitih vrsta materijala;
 proces stvaranja rada treba dokumentirati na fotografijama ili na istoj video
snimci na kojoj će se dostaviti i izvedba;
 video snimka može biti dugačka maksimalno 7 minuta, uključujući glazbenu
izvedbu/nastup i proces stvaranja rada;
 30 najboljih radova, odnosno video snimke radova i osnovne informacije istih biti
će postavljene na mrežnim stranicama www.reciklasicari.zaljepsunasu.hr

Odabir najboljih radova
Sve pristigle radove zaključno s danom 28. svibnja 2018. pregledat će i ocijeniti
organizirano povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Fonda, Ministarstva, kreativne
agencije „Organizacija d.o.o.“ i glazbenog stručnjaka.
Proglašenje pobjednika natječaja objavit će se na Dan zaštite okoliša 5. lipnja 2018.
na stranicama www.reciklasicari.zaljepsunasu.hr

Dodjela nagrada
Najboljih 30 radova bit će nagrađeno ekološkom edukativno-glazbenom radionicom
koju će održati tim stručnjaka sačinjen od glazbenih i likovnih umjetnika te
gosta/gostiju iznenađenja. Radionica će biti prilagođena dobnoj skupini nagrađenih
natjecatelja. Uz zanimljiv i kreativan sadržaj sudionici radionice dobit će i korisne
materijale i poklone.
30 radionica za 30 najboljih radova započet će s održavanjem u rujnu 2018. godine, a
termini održavanja će se dogovoriti sa školom i organizatorom.
30 najboljih radova imat će priliku osvojiti jednu od 3 glavne nagrade:
1. Jednodnevni izlet autobusom u jedan od nacionalnih parkova koji je bliži lokaciji
pobjednika (u dogovoru sa školom) uključujući poklon vrećice za prvo nagrađene;
2. Jednodnevni izlet autobusom u jedan od nacionalnih parkova koji je bliži lokaciji
pobjednika (u dogovoru sa školom) uključujući poklon vrećice za drugo nagrađene;
3. Jednodnevni izlet autobusom na seosko gospodarstvo (u dogovoru sa školom)
uključujući poklon vrećice za treće nagrađene.
Napomena: Budu li među dobitnicima nagrada razredi/grupe koji završavaju svoje
osnovnoškolsko ili srednjoškolsko obrazovanje (8. razredi te završni razredi srednje
škole), iznimno će se za te skupine učenika organizirati radionice do kraja lipnja 2018.
godine. Isto vrijedi i za moguće prve 3 glavne nagrade koje će u tom slučaju biti
organizirane do kraja lipnja 2018. godine.

Provedba projekta sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za
regionalni razvoj, u okviru tehničke pomoći iz Operativnog programa „Konkurentnost i
kohezija 2014. – 2020.“

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost.

