
 

LIKOVNI NATEČAJ ZDRAVKA LIDLA 

 

Vabimo otroke v vrtcih in osnovnih šolah (1. in 2. triada), da sodelujejo na likovnem natečaju Zdravka 

Lidla. Udeleženci natečaja naj na likovni način izrazijo, kako, na kakšen način ali pa s kom vse se imajo 

dobro.  

Otroci lahko ustvarjajo individualno; dobrodošli pa so tudi skupinski izdelki, ker vemo, da lahko nekaj 

čudovitega ustvarimo tudi s skupnimi močmi in se imamo pri tem skupaj dobro      . Za individualno delo 

priporočamo format risalnega lista, za skupinski izdelek pa A1 (4 risalni listi).  

 

Na zadnjo stran likovnih del napišite:  

• naziv in naslov vrtca/osnovne šole 

• ime otroka ali skupine/razreda 

• e-naslov/kontakt vzgojitelja/učitelja 
(Osebni podatki se bodo zbirali izključno za namen natečaja). 

 

Časovnica 

• začetek natečaja: 3. 10. 2022 

• zaključek natečaja: 9. 10. 2022 

• rok za pošiljanje del:  17. 10. 2022 (na Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 

Ljubljana, s pripisom "Likovni natečaj Zdravka Lidla") 

 

Ocenjevanje  

Likovna dela bo med 18. in 24. 10. 2022 ocenila 3-članska komisija (1 predstavnik ZPMS, 1 zunanji 

sodelavec – likovnik, 1 predstavnik Lidl Slovenija). Med prejetimi deli bo izbrala najbolj domiselna likovna 

dela v naslednjih kategorijah: 

• vrtec: 1., 2. in 3. mesto 

• osnovna šola: 1. triada –  1., 2. in 3. mesto; 2. triada – 1., 2. in 3. mesto 

Izbrana dela bomo simbolično nagradili s praktičnimi izdelki Lidl Slovenija.  

 

Izmed vseh sodelujočih pa bomo dodatno izžrebali vrtec/šolo, ki jo bo obiskal Zdravko Lidl.  

Zdravko Lidl je maskota za promocijo zdravega načina življenja. Skozi igrive in poučne vsebine zagovarja 

pomembnost uravnotežene prehrane, dobrega počutja in kakovostnega preživljanja prostega časa. 

Prizadeva si k ustvarjanju boljšega sveta, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, skrbi za naravo in za 

nasmejane otroške obraze. Več na www.zdravko-lidl.si, kjer vas čakajo rubrike TV kuharije, Igralnica in 

Ustvarjalnica. 

 

Razglasitev nagrajencev 

• 25. 10. 2022 po e-pošti oz. kontakt mentorja (po dogovoru z nagrajenci tudi na družabnih 

omrežjih). 

http://www.zdravko-lidl.si/

