
Mladinski center Jesenice razpisuje

ustvarjalni natečaj za mlade

''OGLASI... TRENUTEK, KI ZAFRKAVA!''

Mladinski  center  Jesenice  razpisuje  natečaj,  v  katerem  boste  lahko  pokazali  svojo 
ustvarjalno žilico in naredili  svojo lastno reklamo...  na malo drugačen način. Namen 
natečaja je, da razmišljate ter na kreativen način izrazite svoje stališče do reklamnih 
oglasov, o teži ''resnice'', ki jo reklame ponujajo in o tehnikah, ki jih uporabljajo, da 
vzbudijo pozornost pri ciljni publiki.

Tema natečaja – parodija na reklamne oglase
Parodijo na reklamne oglase lahko izdelate tako:
1. da  si  izberete  namišljen  izdelek  namišljenega  proizvajalca  ter  ga  poizkušate 

predstaviti na čim bolj zabaven, nenavaden način;
2. da izberete že obstoječo reklamo in naredite iz nje parodijo, pri čemer se morate 

izogniti uporabi originalnega imena izdelka in proizvajalcev (npr. Lekadol, Coca-Cola, 
...), in uporabite podobna imena, pri čemer ponovno lahko pokažete svojo izvirnost 
(npr. Drekadol, Coca-Macola, ...).

Kategorije
1. mladi do vključno 14. leta
2. mladi v starosti od 15. do 29. leta

Možni prispevki
1. PLAKAT: narejen ročno, kot računalniški izdelek
2. IZDELEK:  sam  po  sebi  sporoča  reklamno  sporočilo  in  je  lahko  iz  kakršnegakoli 

materiala ali kombinacije materialov
3. RADIJSKI OGLAS: tekst oglasa je lahko napisan ročno ali računalniško v formatih .doc 

(Word) ali pdf
4. TV OGLAS: oglas oddan v obliki videa (formati .avi, .mov, tudi MPEG2)
Posamezni prispevek je lahko delo od enega avtorja ali delo ekipe, ki šteje največ tri 
soavtorje.  Vsak  avtor  oz.  vsaka  ekipa  lahko  sodeluje  le  z  enim  izdelkom  v  okviru 
posameznih prispevkov (torej z enim plakatom, enim izdelkom, enim radijskim oglasom, 
enim TV oglasom)!

Rok in načini oddaje prispevkov
Avtor/ji lahko oddajo PRIJAVNICO skupaj z izdelkom do vključno 11. februarja 2011 
in sicer osebno prinesejo v  Mladinski center Jesenice na Kejžarjevo 22 med 10. in 16. 
uro, pošljejo po pošti na matični naslov  Mladinski center Jesenice, Ledarska 4, 4270 
Jesenice,  prispevek  pod  točko  3.  in  4.  pa  lahko  pošljejo  po  elektronski  pošti  na 
dmcj@siol.net.

Avtor/ji  se strinjajo, da se njihovo delo lahko uporabi v namene Mladinskega centra 
Jesenice, da se objavi na njihovi spletni strani in drugih spletnih straneh, prikaže na 
razstavah na različnih javnih mestih, na sami razglasitvi, v medijih…

Organizator (Mladinski center Jesenice) z osebnimi podatki sodelujočih ravnajo v skladu 
z zakonom o varstvu osebnih podatkov.



Žirija
Izdelke bo ocenjevala tričlanska žirija. Žirantka Katja Žibrek, predstavnica Mladinskega 
centra Jesenice,  in še dva predstavnika mladih, bodo skupaj ocenili  prispela dela in 
izbrali najboljše. Ocenjuje se tako izvirnost kot tudi zabavnost oglasa!

Nagrade
PRVI  NAJBOLJŠI  V  SVOJI  STAROSTNI  KATEGORIJI  PREJME  BON V  VREDNOSTI  50€, 
DRUGI UVRŠČENI 20€ IN TRETJI 10€!
Poskrbeli bomo tudi za objavo najizvirnejših oz. najzabavnejših prispelih del in sicer z 
razstavo plakatov in izdelkov na javnih mestih, z objavo fotografij le teh in z objavo 
radijskih in TV oglasov na spletni strani MCJ, na kanalu Youtube, ...

Razglasitev najboljših
Rezultate razpisa bomo objavili na sklepnem dogodku, kjer bomo tudi razdelili nagrade 
najizvirnejšim avtorjem, hkrati pa postavili razstavo in si ogledali prispela dela. To se bo 
zgodilo  v petek, 18. februarja 2011 ob 19. uri v mali  dvorani Mladinskega centra 
Jesenice!


