
Natečaj za našitek ROT 2022

V našem rodu nam nikakor ne zmanjka izzivov, s katerimi se z veseljem spopademo in se iz
njih nekaj naučimo. V letu 2022 bomo skupaj organizirali republiško orientacijsko
tekmovanje (ROT). Tekmovanje se po 11 letih ponovno vrača v naš okoliš, zato se bomo
potrudili, da bo res nekaj posebnega.

Sam ROT je namenjen predvsem starejšim tabornikom. Ti se v dveh dneh spopadajo z
nabiranjem kilometrov in opravljanjem najrazličnejših nalog, ki temeljijo na taborniškem
znanju. Več o samem tekmovanju si lahko preberete na spletni strani ROT | Republiško
orientacijsko tekmovanje (taborniki.si) oz. FB strani ROT - Republiško orientacijsko
tekmovanje | Facebook.

Kot vsako taborniško tekmovanje, tudi ROT potrebuje svoj unikaten našitek. Ker si želimo, da
lahko pri izdelavi našitka sodeluje prav vsak član našega društva, smo pripravili natečaj za
našitek ROTa 2022.

Zahteve:
Vsak izdelek oz. skica našitka mora vsebovati naslednje podatke:

- ime tekmovanja: ROT
- leto tekmovanja: 2022
- kraj tekmovanja: Šoštanj

Sam motiv našitka naj predstavlja naše društvo, delo in okolje v katerem delujemo. Pri izbiri
barv in oblike imate prosto pot.

*Pridružujemo si pravico, da izbrani našitek digitaliziramo in preuredimo po naših potrebah
in željah.

Nagrada:
Kot se za vsak natečaj spodobi, tudi tukaj zmagovalca čaka nagrada. V vsaki kategoriji bomo
najboljšo skico našitka nagradili s praktično nagrado. Idejo za našitek, ki jo bomo na koncu
tudi uporabili pa bomo nagradili z:

● MČ - brezplačno taborjenje 2022
● GG - sofinanciranje taborjenja oz. udeležbe na Zletu v vrednosti 140€
● PP - sofinanciranje udeležbe na Zletu v vrednosti 140€
● RR, GRČE - pokrita tabornina MI RPG 2022

*Glavno nagrado bomo podelili zgolj v primeru, da posamezno idejo tudi uporabimo v končni
verziji našitka ROTa 2022. Ta se razlikuje glede na starostno kategorijo zmagovalca.
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Kdo:
Natečaj je namenjen vsem članom rodu Pusti grad Šoštanj, ki imajo vsaj kanček domišljije in
že lahko držijo barvice v roki.

Rok oddaje:
Izdelke sprejemamo do 20. januarja 2022.

Način oddaje:
Izdelke lahko oddate v digitalni ali analogni obliki. Izdelke sprejemamo na e-mail naslov
taborniki@rpg.si. Prav tako pa jih lahko oddate svojim vodnikom na vodovi urici.

Vsak izdelek naj ima tudi pripis: ime in priimek člana ter kraj, kjer član obiskuje tabornike.

Komisija:
Vse prispele predloge našitka ROTa 2022 bo skrbno pregledala komisija v sestavi:

1. Matija Špacapan
2. Ema Kočevar
3. Luka Bolha
4. Mojca Čebul
5. Tinkara Ošlovnik

Komisija bo zmagovalca natečaja za našitek ROTa 2022 razglasila na spletni strani www.rpg.si
22. januarja 2022.

Matija Špacapan,
vodja tekmovanja ROT 2022
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