NATEČAJ ZA IZBOR UDELEŽENCEV ROKODELSKI
DELAVNIC DELFIN 2021

Komisija za tehnično kulturo ZDUS objavlja
NATEČAJ ZA IZBOR UDELEŽENCEV ROKODELSKIH DELAVNIC DELFIN 2021

Rokodelske delavnice Delfin 2021 bodo trajale 5 dni od ponedeljka 13. decembra do
vključno petka 17. decembra 2021 v Hotelu Delfin v Izoli.

Pogoji natečaja so v nadaljevanju, prijavnica je v prilogi.

Izpolnjeno prijavnico pošljite izključno po elektronski poti na elektronski naslov:

bsuh.rdo@gmail.com

do vključno 20. novembra 2021.

Ljubljana, 20.10.2021

Predsednik komisije za
tehnično kulturo ZDUS
Branko Suhadolnik l.r.
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POGOJI NATEČAJA ZA PRIJAVO NA ROKODELSKE DELAVNICE DELFIN 2021
1.

ROKODELSKE DELAVNICE DELFIN 2021 – RDD 2021











2.

Organizator RDD 2021 je Komisija za tehnično kulturo ZDUS.
V obdobju od 13. Do 17.12.2021 bomo v Hotelu Delfin v Izoli organizirali rokodelske delavnice v 14
različnih skupinah, ki ostanejo vse tri dni delavnic v enaki sestavi.
Na vsaki delavnici bo maksimalno 5 udeležencev.
Organizator zagotavlja, da bo v skladu z maksimalnim številom udeležencev, poskušal zagotoviti
udeležbo vsakega pravočasno prijavljenega in izbranega mentorja v eni delavnici, ki traja tri dni in si
pridržuje pravico prerazporeditev po delavnicah glede na skupno število prijav po posameznih
delavnicah.
Vsak se obvezno prijavi na maksimalno 3 delavnice. Organizator pa bo upošteval želje izbranega
kandidata po zaporedju oznak delavnic in ga po možnosti razporedil v eno od treh delavnic, ki bodo v
njegovi prijavi, v primeru odstopanj od njegovih želja pa bo z njim še telefonsko usklajeval izbor
delavnic.
Organizator pričakuje od prijavljenih mentorjev in mentoric, da imajo naslednje ročne spretnosti: št. 1
– osnove znanja vezenja, za delavnici št. 3 in 7 znanje kvačkanja, za delavnici št. 11 in 14 znanje
pletenja ( 4 + 1 igla )
Rokodelske delavnice bodo vodili že izbrani vodje delavnic, ki so navedeni v tabeli pri delavnicah.
Poleg tega bomo organizirali tudi dve delavnici, ki bosta namenjeni samo spremljevalcem, ki se tudi
prijavijo na izbrano delavnico. Na teh dveh delavnicah bo različno število udeležencev in več skupin
odvisno od števila prijav.

NAZIV, FOTOGRAFIJA IZDELKOV, IME IN PRIIMEK VODJE DELAVNICE

Št.
del.
1

Naziv delavnice
Vezenje rišelje prtiček –
Margareta Atelšek

Slika
izdelka

Št.
del.
8

Naziv delavnice

Slika
izdelka

Različni okraski – Mojca Kraljič

2

Risani motivi za voščilnice –
Milena Dimec

9

Peka – poprtnik,
prigrizki - Lili Mahne

3

Kvačkan dežnik – Marija Golob

10

Nakit iz fimo mase – ogrlica,
uhani, prstan – Marica Pilko

4

Polstena torba – Emi Gregorčič

11

Volnena kapa in rokavice –
Darinka Prevorčnik

5

Voščilnice – Vanja Jarc

12

Vezena obešanka – Rozi Strojan

6

Zložljiv lesen stolček – Franc
Justin

13

Digitalna fotografija
Šetar

7

Kvačkana volnena igrača – Irena
Kožuh

14

Volneni copati – Danica Tisnikar

2

potička,

– Viljem

Delavnici za Spremljevalce
Št.
del.
15

3.

Naziv delavnice
Uporaba mobilnika – Simbioza

Naziv delavnice
Papirnate ladjice – Stane Arh

IZBOR UDELEŽENK/CEV DELAVNIC









-







4.

Št.
del.
16

Organizator bo izvedel izbor udeleženk/cev po delavnicah na osnovi časovnega zaporedja prispelih in
pravilno izpolnjenih prijavnic in usklajevanja prijav z vodji in koordinatorji TK po PZDU in bo
dokončen. Prednost bodo imeli kandidati, ki še niso bili na RDD.
V izboru bodo sodelovali tudi vodje komisij in koordinatorji za področje tehnične kulture iz posameznih
PZDU za prijavljene kandidatke/e iz njihovih PZDU.
Organizator bo v primerih odpovedi že izbranih udeleženk/cev izbral nove na podlagi sprejetih
prijavnic, ki niso bili izbrani na osnovi mnenj iz PZDU.
Število prijav je omejeno skupaj na 70 udeleženk/cev, ki se bodo udeležili 14 delavnic ( po 5 na eno
delavnico ).
Število udeležencev na delavnici za spremljevalke/ce bo po prilagojeno glede na prijave na posamezno
delavnico in bodo razporejeni po skupinah in po dnevih.
Stroški nastanitve v hotelu za izbrane udeleženke/ce znašajo skupaj 130,36 € + turistična taksa 8 ,00
EUR. V omenjeni znesek so vključeni 4 polni penzioni v hotelu, udeležba na eni delavnici tri dni,
uporabljen material na delavnici, udeležba v ostalem programu RDD 2021, gradivo ter ostale storitve
hotela. Bivanje v hotelu bo izključno v dvoposteljnih sobah.
Cene in načini plačila:
Turistični bon 2020 – vrednost 102,80 v bonu in razlika v gotovini 27,56 skupaj 130,36 EUR
Turistični bon 2021 - vrednost 100 EUR v bonu in razlika v gotovini 30,36 EUR skupaj 130,36
gotovina 130,36 EUR
V kolikor v turističnemu bonu ni dovolj sredstev kot je navedeno v gornjih cenah, se razlika doplača v
gotovini.
Način plačila je potrebno obvezno označiti na prijavnici.
Turistična taksa se plača v gotovini.
Vsi izbrani udeleženci/ke, ki bodo plačali del nastanitve v turističnih bonih, bodo z obvestilom o
izboru prejeli tudi obrazec hotela v zvezi z plačili s turističnimi boni, ki ga bo potrebno izpolniti in
dostaviti organizatorju do 8.12.2021.
Udeležba na samih delavnicah v hotelu bo brezplačna za izbrane udeleženke/ce. Izdelke, ki jih bodo
izbrani udeleženci ustvarili na delavnicah, bodo lahko odnesli s seboj domov po zaključni razstavi v
hotelu v četrtek zvečer.
Organizator si pridržuje pravico do vsakršnih sprememb natečaja, organizacije ter števila in izbora
prijavljenih udeležencev, urnika delavnic, razporeditve po delavnicah, razporeditve po sobah in
razporeditve prijavljenih za avtobusni prevoz.
Organizator bo izvedel tradicionalni zaključni večer, na katerem sodelujejo udeleženci RDD 2021. V
kolikor želite sodelovati vpišite na prijavnici tudi obliko svojega sodelovanja.

POGOJI NATEČAJA




Organizator RDD 2021 bo izbral samo kandidate, ki so člani Društev upokojencev v Sloveniji, ki so
včlanjena v PZDU in ZDUS in so za leto 2021 izpolnila svoje obveznosti do PZDU in ZDUS – plačilo
članarine
Kandidat je izpolnil svoje obveznosti do svojega DU - plačilo članarine Društvu upokojencev, iz
katerega je prijavljen za leto 2021
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5.

Iz vsakega DU se lahko prijavita maksimalno 2 kandidata/ki.
Organizator bo praviloma upošteval enakomerni izbor po PZDU glede na število članstva v ZDUS
Pri izboru bodo sodelovali tudi predsedniki in koordinatorji za tehnično kulturo po PZDU za prijavljene
kandidate iz njihovih DU v PZDU
Razmerje med novo prijavljeni in udeleženci iz preteklih let bo praviloma – 50% novi udeleženci - 50%
stari udeleženci in prednost bodo imeli kandidati, ki še niso bili udeleženci RDD v katerikoli obliki
Izbran bo samo eden od prijavljenih zakoncev
Pomemben kriterij za izbor bo tudi natančno opisane aktivnosti prijavljenih rokodelcev v l. 2019/2020
in 2021 - razstave, delavnice, posebej še prenos znanja na mlade (vašo aktivnost obvezno podrobno
opišite v prijavi )
IZPOLNJEVANJE PCT POGOJEV – izbrani udeleženec/ka bo pred prihodom na RDD 2021 izpolni/al
posebno izjavo hotela Delfin o izpolnjevanju PCT pogojev in jo dostavil/a organizatorju po mailu do
8.12.2021 ( v primeru spremenjenih navodil bodo o njih udeleženci pravočasno obveščeni ); izbrani
udeleženec/ka bo ob prihodu v hotel obvezno pokazal/a ustrezno dokazilo o izpolnjevanju PCT
pogojev
Upoštevane bodo vse pravilno izpolnjene prijavnice poslane po elektronski pošti; prijavnice lahko
izpolnite v rokopisu in jo izpolnjeno in podpisano pošljete kot fotografijo ali skeniran dokument po
elektronski pošti na naslov:
bsuh.rdo@gmail.com
Organizator bo upošteval prejete prijavnice tudi po zaporedju prejema po elektronski pošti do
zapolnitve razpisanega števila mest.
V glasilu ZDUS Plus bo samo najava o objavljenem natečaju, razpisni pogoji in prijavnica pa bosta
objavljeni na spletni strani ZDUS, Novičkah ZDUS in v obveščanju DU in rokodelcev in rokodelk po
elektronski pošti.
Organizator bo o svoji odločitvi o izboru obvestil vse prijavljene po elektronski pošti do 28. novembra
2021.
Rok sprejema prijav po elektronski pošti je vključno 20. november 2021.
Odpovedi od izbora na delavnico se bodo sprejemale najkasneje do 8. decembra 2021, v primeru
neupravičene odpovedi tik pred začetkom pa se bodo izbranemu udeležencu/ki zaračunali stroški
odpovedi v višini 60 €.
Udeleženci delavnice Digitalna fotografija za začetnike morajo prinesti s seboj svoj digitalni fotoaparat
ali mobilni telefon in USB ključ.
Udeleženci delavnice za spremljevalce Uporaba mobilnikov morajo imeti pametne mobilnike.
Delavnice bodo v vozilu pred hotelom.

PRIJAVA SPREMLJEVALCA







-

Organizator in hotel Delfin omogočata, da je v času delavnic z vami samo en spremljevalka/ec. V
kolikor bo z vami tudi spremljevalka/ec vas prosimo, da na prijavnico vpišete tudi njene oz. njegove
podatke – ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon, način prevoza in podatke o udeležbi na
eni od dveh delavnic za spremljevalce in s kom je spremljevalec.
Iz vsakega DU bomo sprejeli praviloma po dva spremljevalca/ki na osnovi pravilno izpolnjene in
pravočasno poslane prijavnice, ki bosta v povezavi s prijavljenimi udeleženci delavnic. Kriterij za izbor
bo poleg ostalih časovno zaporedje prispelih prijavnic po elektronski pošti in usklajevanje s
predstavniki TK po PZDU. Izbrali bomo skupaj največ 40 spremljevalcev.
Rok za prijave je vključno 20. November 2021. Prijavnico pošljite na naslov: bsuh.rdo@gmail.com
Cena polnega penziona za štiri dni za spremljevalca v času delavnic znaša 141,22 € + turistična taksa 8
€.
Cene in načini plačila:
Turistični bon 2020 – vrednost 113,76 v bonu in razlika v gotovini 27,56 skupaj 141,32 EUR
Turistični bon 2021 - vrednost 100 EUR v bonu in razlika v gotovini 41,32 EUR skupaj 141,32
gotovina 141,32 EUR
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6.

AVTOBUSNI PREVOZ










7.



Udeleženci/ke bodo svoje izdelane izdelke na posameznih delavnicah razstavili na razstavi na
zaključku delavnic po programu v četrtek zvečer.
Organizator bo pripravil razstavo izdelkov na kateri bodo razstavili svoje izdelke samo vodje delavnic in
udeleženci/ke, ki bodo prvič na RDD 2021. Razstava bo trajala vse dni poteka RDD 2021.

BIVANJE V HOTELU DELFIN IZOLA



9.

Avtobusni prevoz bo praviloma organiziran v Izolo in nazaj.
Organizator bo izbral relacijo prevoza na osnovi izbora udeležencev/k in njihovih lokacij vstopa/izstopa
( osnovna relacija je Murska Sobota – Izola in nazaj )
Cena avtobusnega prevoza v obe smer je enotna 25 EUR in se plača prevozniku po datumu računa v
roku 8 dni.
Avtobusni prevoz za spremljevalce bo možen v primeru prostih mest na avtobusu. Organizator bo
obvestil vse prijavljene o izboru za prevoz do 28.11.2021.
Organizator bo izvedel prevoz v kolikor bo prijavljenih najmanj 45 udeležencev ( kapaciteta avtobusa je
53 sedežev ) in bodo prijavljeni kandidati za prevoz pravočasno obveščeni o odpovedi prevoza.
Organizator bo upošteval uvrstitev na avtobusni prevoz po časovnem zaporedju prijav.
Prednost pri izboru za prevoz z avtobusom bodo imeli udeleženci iz vzhodnega dela Slovenije.
Udeleženci imajo možnost za brezplačni prevoz do Izole z vlakom ( do Kopra in naprej v Izolo ) ali z
avtobusom do Izole in nazaj, ki imajo rdečo kartico IJPP
Organizator ne bo povrnil prevoznih stroškov za vse udeležence/ke in spremljevalce/ke, ki bodo
uporabili lastni in drug način prevoza v Izolo.

IZDELKI, RAZSTAVA


8.

V kolikor v turističnemu bonu ni dovolj sredstev kot je navedeno v gornjih cenah, se razlika plača v
gotovini.
Način plačila je potrebno obvezno označiti na prijavnici.
Turistična taksa se plača v gotovini.
Vsi izbrani spremljeval/ke, ki bodo plačali del nastanitve v turističnih bonih, bodo z obvestilom o
izboru prejeli tudi obrazec hotela v zvezi z plačili s turističnimi boni, ki ga bo potrebno izpolniti in
dostaviti organizatorju do 8.12.2021.
Spremljevalka/ec se bo lahko udeležila vseh dogodkov v okviru programa Rokodelskih delavnic Delfin
2021 in storitev hotela razen udeležbe na samih delavnicah.
IZPOLNJEVANJE PCT POGOJEV – izbrani spremljevalec/ka bo pred prihodom na RDD 2021 izpolnil/a
posebno izjavo hotela Delfin o izpolnjevanju PCT pogojev in jo dostavil/a organizatorju po mailu do
8.12.2021 ( v primeru spremenjenih navodil bodo o njih spremljevalci pravočasno obveščeni ); izbrani
spremljevalec/ka bo ob prihodu v hotel tudi obvezno pokazal/a ustrezno dokazilo o izpolnjevanju PCT
pogojev

V hotelu bo bivanje praviloma izključno v dvoposteljnih sobah. Predvideni so 4 polni penzioni (začetek
v ponedeljek s kosilom in zaključek v petek z zajtrkom).
V času delavnic bodo vsi udeleženci RDD 2021 lahko brezplačno koristili storitve hotela: kopanje v
bazenih, gimnastika v telovadnici in bazenih, obisk večernih hotelskih prireditev, animacijski program
hotela in ostalo.

OSTALO


Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov in jih bo lahko uporabil samo za potrebe ZDUS.

5



Udeležba na rokodelskih delavnicah RDD 2021 je na lastno odgovornost in lastne stroške razen
pogojev, ki so opisani v razpisu.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite:



Branko Suhadolnik tel: 041 665 719, el.pošta: bsuh.rdo@gmail.com






Organizator bo o izboru udeležencev/k za rokodelske delavnice Delfin vse pravočasno prijavljene
kandidate obvestil do 28.11.2021 skupaj s podrobnim programom in navodili ter najavljenimi obrazci
hotela po elektronski pošti.
Vsa pisna komunikacija bo potekala izključno po elektronski pošti zato vas prosimo, da v kolikor
nimate svojega elektronskega naslova, napišite elektronski naslov na katerem boste dosegljivi.
Cilj obdelave osebnih podatkov je zagotavljanje pravic in obveznosti ter vodenje evidence za namen
organizacije, informiranja, izvedbe, poročanja in promocije rokodelskih delavnic Delfin 2021 v Izoli. S
podpisom udeleženec/ka dajem prostovoljno privolitev za zbiranje, obdelavo in hrambo mojih osebnih
podatkov v evidenci ZDUS. Seznanjen/a sem, da imam možnost vpogleda v lastne osebne podatke,
pravico do popravka in izbrisa podatkov. Tako zahtevo naslovim pisno na ZDUS Kebetova 9, Ljubljana
ali tajnistvo@zdus-zveza.si. Te osebne podatke bo ZDUS hranil še dve leti, nato jih bo izbrisal iz
evidenc.



V primeru odpovedi RDD 2021 zaradi epidemioloških in drugih razlogov bo
organizator upošteval sprejete prijave in izveden izbor za naslednje RDD o katerem
vas bo pravočasno obvestil.



Prijavnica je objavljena v prilogi 1 tega razpisa.

Predsednik komisije za
tehnično kulturo
Branko Suhadolnik l.r.
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