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Steg Litija 1 – Pojoči volkovi, ki ga zastopa Samo Škrabanja, razpisuje 

NATEČAJ za oblikovanje napisa in ilustracije na puloverju stega 

Litija 1 – Pojoči volkovi 

 

 

Litija, 31. 1. 2017 

 

Namen: 

Utrditi pripadnost skavtinj in skavtov stegu ter izboljšati prepoznavnost stega v lokalnem 

okolju. 

 

Usmeritve: 

1. NAPIS na puloverju naj bo izviren, v slovenščini, predstavlja naj skavtstvo oz. skavtski 

duh. 

2. ILUSTRACIJA naj bo povezana z imenom in prepoznavnimi simboli stega – volk, reka, 

gozd, skale (več informacij na http://litija1.skavt.net/ ). 

 

Pogoji natečaja: 

- članstvo v stegu Litija 1 – Pojoči volkovi (sodelujejo lahko tudi nekdanji člani(ce)), 

- oddaja napisa preko spletne pošte na e-poštni naslov stegovodje, 

- oddaja ilustracije v elektronski obliki (zaželeno v formatu .svg, .ai ali .pdf) ali v fizični 

obliki na belem papirju brez črt na naslov stega, 

- poleg napisa/ilustracije dopisati kratek opis izdelka in osebne podatke (ime, priimek, 

telefonska številka), 

- oddaja prispevkov najpozneje do petka 24. 2. 2017 do 24.00. 

 

Nagrada: 

Nagrada za izbran napis in ilustracijo je brezplačen pulover stega. V primeru, da bi bila ista 

oseba izbrana za napis in ilustracijo, bo poleg puloverja dobila uporabne predmete iz 

Skavtarnice v vrednosti puloverja. 
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Izbira izdelkov: 

Prispele izdelke bo ovrednotila komisija, ki jih bo izbral stegovodja. Sodelujoči bodo o izbiri 

obveščeni najpozneje v 14-ih dneh od roka za prijave. Pridržujemo si pravico do spremembe 

besedila napisa in izpopolnitve ilustracije za potrebe izdelave. O morebitnih spremembah bo 

avtor izdelka obveščen. 

 

Dodatne informacije glede natečaja lahko sodelujoči dobi pri stegovodji preko e-pošte, 

kontakti so v nogi dokumenta.  

 

 

steg Litija 1 – Pojoči volkovi 

 

 

 

 

   


