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VIDEO NATEČAJ 

»MOJ E+« 
Nacionalna agencija CMEPIUS objavlja video natečaj z naslovom »Moj E+«. Z natečajem želi spodbuditi 

koordinatorje projektov, spremljevalne osebe dijakov, osebje na mobilnosti, dijake, ki prakso 

opravljajo v tujini in učence udeležence mednarodnih aktivnosti v tujini, k pripravi videa, ki bo odražal 

mobilnost v tujini in z njo povezane aktivnosti. Video naj vključuje oz. naslavlja pojme: trajnost, 

učinek, medkulturne kompetence, profesionalni razvoj, osebni razvoj, kakovost izobraževanj. Ni 

potrebno, da so vključeni vsi pojmi, vendar naj bo iz govora, besedila, zgodbe razvidna povezava s temi 

pojmi.   

Prijavite se z videom v dolžini največ do 60 sekund, ki prikazuje projekt, osebo ali zgodbo, ki bo nastala 

na mobilnosti v tujini. Iz videoposnetka mora biti razvidna povezava z Erasmus+ programom. Video je 

lahko posnet s kamero ali mobilnim telefonom v kakovosti HD (vsaj) 720p (lahko gre tudi za animiran 

video) in objavljen na enem od kanalov, ki jih šola uporablja (Youtube, Vimeo, Facebook ali podobno), 

CMEPIUSu naj bo poslana povezava do objavljenega videa, na elektronski naslov 

urska.slapsak@cmepius.si. Rok za oddajo je 28. 2. 2020.  

Če bo video vključeval besedilo, mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku (lahko tudi s podnapisi v 

slovenskem ali angleškem jeziku).  

Kdo lahko sodeluje?  

Vse šole, ki imajo tekoči KA1 VET ali KA229 projekt. Video mora poslati koordinator projekta, avtorji 

videa pa so lahko učenci, dijaki, spremljevalne osebe, učitelji na mobilnosti ali sam koordinator 

projekta.  

Rok za oddajo videa? 

28. 2. 2020 

V prijavi mora biti jasno: kdo je pošiljatelj (kontaktni podatki), ime šole, kratek opis ozadja videa 

(kje/kdaj je nastal), avtor/ji videa in pojasnilo, kako vsebina naslavlja zgoraj omenjene pojme. 

CMEPIUSu naj bo poslana povezava do objavljenega videa, na elektronski naslov 

urska.slapsak@cmepius.si 

Soglasja in omejitve 

Udeleženci video natečaja soglašajo z objavo videov na https://www.facebook.com/Cmepius/, 

https://www.cmepius.si/vstopna-institucije/, http://www.erasmusplus.si/, CMEPIUS YouTube kanalu 

ter kasneje  za potrebe izvajanja promocije programa Erasmus+ ali za dogodke, ki jih organizira 

CMEPIUS.  Nacionalna agencija CMEPIUS se z objavo videa zavezuje k navedbi avtorja in šole.  

Videoposnetki ne smejo vsebovati žaljivega ali neprimernega jezika ali vsebine. CMEPIUS si pridržuje 

pravico, da zavrne videoposnetek, ki ni v skladu s temi pogoji.  

Nagrada 
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Vsi sodelujoči bodo prejeli praktično nagrado, trije videi, ki bodo najbolj odražali ključne pojme, pa 

bodo uporabljeni za promocijo za novo generacijo programa Erasmus+ in predstavljeni na 

Valorizacijski konferenci 2020.  

Avtorske pravice 

Udeleženi zavezuje, priznava in/ali jamči, da z delom, s katerim sodeluje na video natečaju, ne krši 

avtorskih in njim sorodnih pravic, pravic intelektualne lastnine, pravice do zasebnosti, pravice do 

objave ali katerekoli druge pravice fizičnih ali pravnih oseb. Udeleženi se tudi obveže, priznava in/ali 

jamči, da za prijavljeno delo nihče tretji nima pravic, ki bi izključevale, zmanjševale ali omejevale 

pravice organizatorja natečaja, in tudi ne drugih pravic, zahtevkov in/ali interesa. 

Udeleženi oziroma njegova matična institucija s prijavo potrjuje, da bo v primeru, če bo njegovo delo 

izbrano, prenesel vse svoje prenosljive avtorske pravice (še zlasti, vendar ne omejeno na pravico do 

dajanja na voljo javnosti, pravico do reproduciranja, pravico distribuiranja, pravico javnega 

prikazovanja ter pravico predelave) in druge pravice avtorja (vključno, a ne omejeno na pravico do 

nadomestila) izključno za potrebe komuniciranja programa Erasmus+. 

Udeleženi s prijavo potrjuje, da je delo njegova lastna avtorska stvaritev, da do njega nima nobenih 

pravic nobena tretja oseba in da pri tem tudi niso kršene nobene druge pravice. V primeru 

morebitnih zahtevkov tretjih oseb se avtor zavezuje, da bo varoval interese organizatorja ter povrnil 

vso iz tega naslova nastalo škodo in stroške. 

Opozorila 

Udeleženi z oddajo videa potrjuje, da se strinja, da lahko organizator zastonj objavi njegovo delo v 

elektronski obliki, na spletnih straneh ali sorodnih spletnih medijih ter da jih lahko uporablja za 

oglaševanje ali promocijo programa Erasmus+. 

Varstvo osebnih podatkov 

S prijavo na natečaj udeleženi oz. njegova matična institucija dovoljuje, da CMEPIUS za izvedbo 

natečaja in objavo rezultatov shranjuje njegove podatke in z njimi upravlja dokler je to potrebno za 

dosego namena, zaradi katerega so se zbirali in nadalje obdelovali. Udeleženi oz. njegova matična 

institucija ima pravico do vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali 

ustno zahteva trajno ali začasno prenehanje uporabe podatkov v času trajanja natečaja in po njem. 

Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov. 

 

Vaš CMEPIUS 

 


