NATEČAJ ZA NAJLEPŠI MEDENJAK 2022
Med je čarobno darilo medonosnih čebel, ki se ga ljudje vedno bolje zavedamo. V preteklosti so
mu pravili hrana bogov, ga uporabljali kot zdravilo, kasneje pa tudi kot sladilo. Danes je med
nepogrešljiv v kulinariki, še posebej pri praznični pripravi sladic. Danes si skoraj ne
predstavljamo prazničnega decembra brez vonja po slastnih in lepo okrašenih medenjakih.
In prav zato APILAB – Hiša kranjske čebele in Turistično društvo Višnja Gora skupaj pripravljata
NATEČAJ ZA NAJLEPŠI MEDENJAK 2022.
Natečaj bo potekal od 9. novembra do vključno 1. decembra 2022. V tem obdobju lahko svoj
medenjak pošljete ali prinesete v Hišo kranjske čebele.
2. decembra bodo vsi medenjaki razstavljeni v kavarni Hiše kranjske čebele. 16. decembra 2022
bomo v prijetno družbi vseh sodelujočih na natečaju razglasili najlepši medenjak in zmagovalca,
ki je izdelal medenjak leta 2022.
Vsa pravila natečaja najdete na spletni strani Hiše kranjske čebele (www.hisakranjskecebele.si)
ali TD Višnja Gora (www.td-visnjagora.si).
Vabljeni k sodelovanju, veselimo se vaših medenjakov!

Splošni pogoji za sodelovanje:
SPLOŠNE DOLOČBE
1. Člen
Organizatorja natečaja sta ZKT Prijetno domače Ivančna Gorica (APILAB – Hiša kranjske čebele),
Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica in TD Višnja Gora, Mestni trg 21, 1294 Višnja Gora (v
nadaljevanju organizator).

POGOJI SODELOVANJA
2. Člen
Tekmuje lahko vsaka polnoletna oseba s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji.
Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje na tekmovanju predhodno
pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov.
Na tekmovanju ne smejo sodelovati zaposleni ZKT Prijetno domače Ivančna Gorica (APILAB –
Hiša kranjske čebele) ali njihovi najožji družinski člani. Na tekmovanju ne smejo sodelovati člani
upravnega odbora TD Višnja Gora ali njihovi najožji družinski člani.

PRAVILA TEKMOVANJA
3. Člen
Sodelujoči se prijavi tako, da pošlje ali prinese med 9. novembrom in 1. decembrom 2022 do
20.00 svoj medenjak z izpolnjeno prijavnico na naslov Hiša kranjske čebele, Mestni trg 2, 1294
Višnja Gora, v času odprtja (hišna kavarna: pon-ned med 8.00 in 20.00, hišna trgovina: tor-ned
med 10.00 in 17.00).
Medenjaki so lahko poljubne oblike, okrašeni s poljubnimi živilskimi barvami ali drugo dekoracijo,
primerno za uživanje. Medenjaki bodo obešeni na steni, zato mora biti dekoracija stabilna.
Premer medenjakov naj bo minimalno 7 cm in največ 15. cm. Večjih oz. manjših medenjakov ne
bomo upoštevali. Medenjaki naj bodo ploščati in naj ne tvorijo 3D telesa v smislu medenih hišic
in podobnih izdelkov.
Medenjaki naj vsebujejo pravi med.
Vsak udeleženec tekmovanja lahko sodeluje le z enim izdelkom.
Medenjake se bo ocenilo glede na izgled in izvirnost okrasitve.
Vsi sodelujoči bodo povabljeni (pisno) na razglasitev zmagovalcev natečaja, ki bo potekala v
petek, 16. decembra 2022, v Hiši kranjske čebele. Medenjake bo ocenjevala 4-članska komisija,
ki jo bosta sestavljala dva člana s strani organizatorja in dva zunanja člana. Komisija bo izbrala 3
najlepše medenjake, katerih avtorji bodo zasedli prvo, drugo ali tretje mesto.
Od 2. do 15. decembra 2022 bo potekalo glasovanje na Facebook strani Hiše kranjske čebele.
Medenjak, ki bo po izboru glasovalcev prejel največ glasov, bo prav tako nagrajen..
Za poškodbe, nastale med transportom ali pošiljanjem, ne odgovarjamo.

NAGRADE
4. Člen
Predviden nagradni sklad:
• vsi sodelujoči bodo prejeli priznanje in simbolno darilo,
• zmagovalec s strani 4-članske komisije bo prejel glavno nagrado (družinska vstopnica za ogled
doživljajske razstave v Hiši kranjske čebele in knjižna nagrada),
• drugouvrščeni s strani 4-članske komisije bo prejel nagrado (vstopnica za dve osebi za ogled
doživljajske razstave v Hiši kranjske čebele in knjižna nagrada),
• tretjeuvrščeni s strani 4-članske komisije bo prejel nagrado (vstopnica za eno osebo za ogled
doživljajske razstave v Hiši kranjske čebele in knjižna nagrada),
• zmagovalcu s strani glasovanja na Facebook strani Hiše kranjske čebele bo prav tako podeljena
nagrada (družinska vstopnica za ogled Hiše kranjske čebele in knjižna nagrada),

• skupno bodo podeljene štiri nagrade.
Nagrade ni možno zamenjati za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo
osebo.
Za prevzem nagrade mora zmagovalec predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek,
točen naslov stalnega bivališča in kraj bivanja.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
5. Člen
Organizator ZKT Prijetno domače Ivančna Gorica (APILAB – Hiša kranjske čebele) kot upravljavec
osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki,
pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov, sprejetim pri
organizatorju.
Sodelujoči se strinja, da organizator objavi ime in priimek tekmovalcev ter slike sodelujočih in
njihovih izdelkov na svojih spletnih straneh in družabnih omrežjih (Facebook, Instagram,
www.hisakranjskecebele.si, www.td-visnjagora.si) in v drugih medijih za potrebe komuniciranja
in promoviranja obeh organizatorjev. Sodelujoči prav tako dovolijo, da se njihovi podatki določen
čas po koncu nagradne igre hranijo pri organizatorju nagradne igre.
Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@hkc.si.

