Nagradni natečaj; NADENI IME
ČETRTNEMU MLADINSKEMU CENTRU NA
MARKOVCU
Center mladih Koper razpisuje nagradni natečaj za imenovanje novega mladinskega centra na Markovcu.
Četrtni mladinski center, ki je nastal s celostno prenovo atomskega zaklonišča in je torej v celoti pod
zemljo, je svoja vrata prvič odprl oktobra 2020. V njem se nahajata dve glasbeni vadnici, družabni prostor
z namiznim nogometom, tremi kompleti virtualne resničnosti in družabnimi igrami ter dvorana z
namiznim tenisom, projektorjem in projekcijskim platnom. Notranjost mladinskega centra so mladi
prostovoljci poslikali z motivi starega računalniškega operacijskega sistema in retro digitalnimi
podobami. Zunanjost mladinskega centra prav tako ponuja možnost za kvalitetno preživljanje prostega
časa, saj obsega veliko zelenih površin in pogled na Koper z okolico. Novo ime naj bo pomenljivo in naj
se nanaša na kraj mladinskega centra in/ali poudarja njegovo aktualno namembnost v povezavi z
nekdanjo namembnostjo (atomsko zaklonišče) in igrivo podobo.

POGOJI SODELOVANJA:
- na natečaju lahko sodelujejo mladi med 15. in 29. letom,
- Prijavitelj/ica lahko prijavi največ TRI predloge,
- ključne besede, ki jih naj odraža novo ime: #mladi #cmk #mladinskicenter #koper #markovec
#zaklonišče #bunker
Prijavljeni predlogi, ki vsebujejo žaljivo, opolzko, prostaško, obrekljivo, sovražno, ksenofobično, grozilno
in spolno naravnano vsebino, NE bodo objavljeni in zanje ne bo možno glasovati!

POTEK NATEČAJA:
Vsi prispeli predlogi bodo po končanem roku prijave objavljeni na Facebook strani Centra mladih Koper,
kjer bodo potekala glasovanja s strani obiskovalcev strani z všečkanjem predloga. Všečkanje bo možno
le en teden po objavi predlogov na Facebook strani. Pet predlogov z največ všečki bodo predani v
ocenjevanje strokovne komisije, ki bo določila končnega zmagovalca.
NAGRADE:
1. nagrada : CMK torba + CMK beležka + vrednostni bon v višin 30 EUR
2. nagrada: CMK torba + CMK beležka
3. nagrada: CMK torba

NAČIN PRIJAVE:
Vsi zainteresirani se lahko prijavijo tako, da:
•
•

izpolnijo spletni obrazec ali
izpolnijo in podpišejo priloženo prijavnico z imenom

Prijave s pripisom »Prijava na natečaj Nadeni ime četrtnemu mladinskemu centru na Markovcu«
pošljite do vključno 18. 2. 2022 na elektronski naslov mladikoper@gmail.com ali po pošti na
naslov:
Center mladih Koper, Gregorčičeva 4, 6000 Koper

