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NATEČAJ ZA URADNO ZASTAVO STEGA CELJE 1 
  

TEMA 

Steg Celje 1 je v fazi oblikovanja nove zunanje celostne podobe ter za ta namen razpisuje 
nagradni natečaj za zastavo stega Celje 1, ki bo navzven izkazovala njegovo delovno področje 
in s katerim bo čim bolj prepoznaven javnosti. Tema je lahko poljubna, po izbiri avtorja – 
zaželeno je, da se navezuje na skavtstvo v stegu Celje 1 in odnos stega do okolice.   

VSEBINA NATEČAJA 

Vsebina natečaja je oblikovanje zastave, ki bi bila primerna za uradno zastavo stega Celje 1.   

NATEČAJNI POGOJI 

 Vsaka skica mora biti avtorsko delo ene ali več oseb. 
 Zastava mora biti velikosti 120 cm x 60 cm. 
 Predlog zastave mora biti oddan z barvno skico v merilu 1 : 4 (30x15 cm) in opisom 

zastave ter njenih simbolov. 
 V izbor ne bomo uvrstili predlogov, ki bi kogarkoli na kakršenkoli način žalili, 

spodbujali k verski, rasni, politični ali drugi nestrpnosti in vsebovali vsebine v 
nasprotju s skavtskimi zakoni. 

 

SODELOVANJE NA NATEČAJU 

Natečaj je namenjen izključno fizičnim osebam in skupinam fizičnih oseb. Podjetja na 
natečaju ne morejo sodelovati. Vsak prijavitelj lahko sodeluje največ s tremi (3) predlogi. 
Natečaja se lahko udeležijo vsi, ki so ali so bili člani stega Celje 1. 
 

KRITERIJI IZBORA 

 Skica zastave je avtorsko delo, 
 vsebina je primerna namenu, 
 predlog ni vezan le na eno priložnost, 
 predlagana zastava daje stegu Celje 1 prepoznavnost. 

   

AVTORSTVO 

Udeleženci so sami odgovorni za avtorstvo predloga. Avtor se strinja, da lahko steg Celje 1 
njegova dela krajevno in časovno neomejeno reproducira in distribuira. 
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NAGRADE 

Izbran predlog bo imenovan za uradno zastavo stega Celje 1, avtor pa bo na praznovanju 20-
letnice stega Celje 1 nagrajen s praktično nagrado. 
 

ŽIRIJA IN NAČIN SELEKCIJE 

Pred izborom bo imenovana tričlanska žirija. Imena članov žirije bodo objavljena na spletni 
strani stega Celje 1. Člani žirije ne morejo sodelovati na natečaju. Odločitev žirije glede 
zmagovalnega predloga bo dokončna in se nanjo ne bo mogoče pritožiti. 
   

ROK ZA ODDAJO IZDELKOV IN NASLOV 

V natečaju sodelujejo vsi predlogi, ki bodo oddani do vključno 31. 12. 2013 na 
naslov:  julijagabrovsek@gmail.com  (zadeva: Natečaj za zastavo) ali Julija Gabrovšek, Liboje 
90 f, 3301 Petrovče. 
 

DODATNE INFORMACIJE 

Dodatne informacije lahko dobite na spletni strani stega Celje 1 ali na 

julijagabrovsek@gmail.com  (zadeva: Natečaj za zastavo). 


