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NATEEAJA
ZA NAJBOUIZVIRNOPREDSTAVITEV
POKTICA
IN
NAJBOUsOMAPOU.NIH DOSEZKoV
DSKREIRAJ
sE II - MUD(.

1, SPLOSNA
DOLO'8A
pokli€a
1.1.Clanitirijenateiaja'SKREtRAI
SEll - MUD<za najboljizvirnopredstavitev
{spot)in dijaka
(mapauanihdose:kov)v nadaljevanju,
nateaaj,so imenovanissoglasjemdelovneskupinePromocijain
programov
v srednjem
novihizobraievalnih
delovneskupineMU0, ki delujetav okviruprojektuUvajanje
poklicnem
in strokovnem
izobraievanju
s podroaja
storitevzaobdobje20082012.

2.zt{tA
dva
2.1.Zirija nateaajaje sestavljenaiz lestih tlanov-ZirUosestavljajopo dva predstavnikadelodajalcev,
predstavnikaoglaievalskestroketer dva predstavnikaiz podroajaiolstva.
in delovneskupineMUD.
2.2.Zirijonateaaja
voditakoordinatorkl
delovneskupinePromocija
2.3.NaloEekoordinatork
iirijeso:
. vodita delo iirije,
. doloaitakriterije2a ocenjevanjedel,
. doloaitanaainocenjevanja
del,
. predstavljata
iirijo navzven,
.objavita rezultatenateiaja,
. od8ovarjataza strokovnoin etiino ocenjevanjedel.
2-4.elani :irije nateiaja o€enjujejodelav skladus Poslovnikomnatetaja.
ZIRUE
NATE'AIA
3. NALOGE
kriterijih
s toikamiod 1 do 10 po
delapo spreietih
ocenivsapfijavljena
3.1.Vsaktlan iirte nateaaja
je
vsakemkriteriju-Seltevekvsehtoak vsehalanoviirije nateiaja konanirezultat.
Zirijanatetaja,gledena seitevektoak,dodel,priznanjaza prvo mestoza najspot 2011,za naj mapo uanih
najveitodkna obeh
bo podeljena
ioli, ki bo dosegla
doseikov2011terza najSolo2011(nagrada
je
podroijihob upostevanju
najviSje
ocenespotain MUD,kiju lola dosegla).
posebnenagrade
dela
zeposebnoizvknostprijavljeneSa
nateaaja
lahkopo lastnipresojidodeli;e
Zarija
4. OBJAVAREZUITATOV
si
:irijenatetajaseobjavijorezultatina spletnihstranehwww.unisvet
4.1.V rokutreh dni od zasedanja
prireditvi.
na zakllueni
Konanirezultatiserazglasijo
OSEBNIHPODAIKOV
5. VARSTVO
(zapisanih
na prijavnici)
za
nagtai€ncev
nateiajaimapravicodo objaveosebnihpodatkov
5.1.OrBanizator
tekmovanjd.
ndmenjavneobjavenegrdjercev
deloter njegovi
podaudele;enec
soglasje,
da se priiavljeno
prijavnico
nateaaja
5.2.S pravilnoizpolnjeno
plaiila
s strani
aliodakodnine
kakrinegakoli
podatki
UNISVET
brez
lahkoobjaviiona spletnistrani
osebni
organizatorjanateiaja.
6. AVTORSKE
PRAVICE
na
del,ter do reprodukcije
da Ddelaoz.obdriikopijenagrajenih
si pridriulepravico,
6-1.Organizator
avtorjunamenebrezdodatneod!kodnine
razpisposlanih
del zaarhivnateiaja,aliza nekomercialne
Edinaobvezaorganizatorjaje, da navedeavtorjadela.
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NATEEAJA
7, PROGRAM
7.1.Delovniskupinipripravita
razpisprograma
natefaja)SKRELRAJ
SEl1- N4UD(
in doloditapravila
nateaaja.
7.2.Prijavitelji
s podpisomna prtavnicivcelotijamaijo
2aresnianost
navedbv prijavnici.
prijava
prijavni
priloiena
gradiva.
razec
7.3. Kot
se atejeizpolnjen
ob
te r vsa
7.3.V primeru,ko delovnaskupinapodvomiv resnianostnavedbv prijavnici,lahkopozoveprtavitelja,da
mu v roku 24 ur dostaviustreznadokazila,
7.4.V primeru,da prijavniobraze€ni popolnoali pravilnoizpolnjenali prijavani oddanav predpisanem
roku, bo izlotenakot nepopolna.
prijavnici
tudi na nateiaju,ki ga
doloaijo,
da z mapouinih doseikovielijosodelovati
7.5.Prijaviteljiv
sezavele,da bo mapoudnihdoseikov
izobra;evanje).
Organizator
organizira
CPI(CenterRSza poklicno
posredovalCPl.
DEL
O OCENJEVANJU
8, PODATKI
8.1. Ocenjevanjedelje tajno. Med ocenjevanjemimatavpogledv oceneposameznihalanoviirte nateaaja
le koordinatorkidela iirije nateaaja.Vsi alaniiirije ter koordinatorkidelaiirije nateaajaso zavez.ni
molaeanostiobliki
delv primernozaaaiteni
delzapisnika
o ocenjevaniu
delse kotsestavni
8.2.Podatkio ocenjevanju
hranijov arhivuUNISVET.
kijih preverijoin podajo
8.3.V primerupritoibeso podatkilahkona voljoilanomprlto:benekomisije,
podatkiravnajoodgovorno
in so
pritoibe.elanipritoibenekomisije
z zaupnimi
mnenjeo upraviaenosti
zavezanimolaefnosti.
9. PRIoZBE
SEll - MUD( so
9.1. Odloaitve:irije nateiajao uvrstitvahposameznihdelv okvirunateiaja,SKREIRAI
dokonane.
lahkoprijaviteUi,
prisvojemdelukrliladoloaila
tegaPoslovnika,
9.2.V primerusuma,da je:irijanateaaja
pritoibo
vloiijo
na spletnistraniwww-unisvet.si,
najkasneje
v 8 dnehpo objavirezultatov
projekta,
poslovodeiiorgan
da kfied konzor€iskih
v roku3 dni pozoveta
9.3.Koordinatoriciiirije
v roku
komisija
morapritoiboobravnavati
partnerjev
Pritoibena
imenujetriilanskopritoibenokomisijo.
prejema
pritoibe
v roku 8 dneh od
3 dni od imenovanjain najkasneje
podatkovpodadokonanoodloaitevterjo posredujevlagatelju
9.4. Pritoibenakomisijana podlagianalaze
pritoibe.
9.5. Na odloiitev pritoibenekomisrjenisomoine prito:be.

DoroeBA
10.KoNaNA
je spreietin stopivveljavo,ko 8a sprejmevodjaprojektaUNISVET.
10.1.Poslovnik
nateaaja
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