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Titanov dioksid – kje vse si skrit?
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Titanov dioksid – kje vse si skrit?
Pozdravljena, mlada ustvarjalka in ustvarjalec!
Družimo se že 7. leto zapored!
Več kot tisoč vas je učencev, ki vsako leto sodelujete na
natečaju Cinkarne Celje. Zaradi izjemnega zanimanja smo se
odločili, da prvič k ustvarjanju povabimo tudi dijakinje in dijake
srednjih šol s Celjskega.
Razširitev natečaja za nas pomeni še večjo odgovornost.
Želimo, da bo tudi tokratna tema v tebi prebudila vedoželjnost
in neizmerno kreativnost. Skozi ustvarjanje pa boš ugotovil, da
si s Cinkarno povezan tesneje, kot si sploh lahko predstavljaš…
Te že zanima?
Veliko ustvarjalnih trenutkov ti želiva in te že danes prijazno
vabiva na zaključno prireditev januarja 2015!

Članica uprave – tehnična direktorica			

Predsednik uprave – generalni direktor

Nikolaja Podgoršek Selič					

Tomaž Benčina

Živjo, mladi nadebudnež! Midva sva Cinka in
Cinko, Cinkarnarja, ki so naju letos zadolžili, da
vam skozi natečaj predstaviva naše podjetje
in proizvodnjo…
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Cinkarna v različnih oblikah in obsegu v Celju
deluje že 141. leto! Danes podjetje zaposluje
skoraj tisoč ljudi, ki delajo v 6 proizvodnih
enotah, Vzdrževanju in energetiki, Marketingu
ter vrsti nujno potrebnih služb, ki skrbijo za
razvoj, kontrolo kakovosti, varstvo okolja,
varnost in zdravje pri delu, informatiko, finance,
računovodstvo in kadre. Najpomembnejši
proizvodni program predstavlja Titanov
dioksid.

ZAKLJUČNA SLOVESNOST IN NAGRADE
Letos bomo zaključek natečaja pripravili v največjem nakupovalnem središču
Citycenter v Celju. Predstavitev bo potekala v petek, 16. 1. 2015, ob 18. uri. Takrat
boste predstavili svoje nastope, hkrati pa bomo odprli tudi razstavo najboljših
likovnih izdelkov natečaja, ki bo nato še 14 dni na ogled obiskovalcem.
Vse sodelujoče učence, dijake in mentorje bomo nagradili z nagradami,
simbolno povezanimi z natečajem. Narava letošnjega natečaja ne omogoča,
da bi izbrali najboljši izdelek oz. predstavitev, zato smo se odločili, da bomo
glavne nagrade izžrebali.
Iz bobna, v katerem bodo imena vseh sodelujočih skupin, ki so pripravile
nastope, bomo izžrebali eno skupino in vsakemu njenemu članu podelili
nakupovalne bone. V drugem bodo imena vseh likovnih ustvarjalcev
posameznikov – tudi v tej kategoriji bo izžrebanec prejel bone za
nakupovanje.
Pozor, v žrebanju za glavne nagrade bodo lahko sodelovali samo natečajniki
in mentorji, ki se bodo udeležili zaključne slovesnosti.
POMEMBNO!
Kratek koncept predstavitve uporabe TiO2 (največ 100 besed) in fotografije
vaših izdelkov nam pošljite na vodstvo.tajnistvo@cinkarna.si do petka,
5. decembra 2014.
Do takrat pričakujemo tudi vse vaše likovne izdelke. Pošljite jih na naslov
Cinkarna Celje, Kidričeva 26, 3001 Celje, s pripisom »Za natečaj«. S poslanim
konceptom in likovnimi deli se boste samodejno prijavili na zaključno slovesnost,
o kateri vas bomo podrobneje seznanili v januarju 2015.
Kmalu nasvidenje!
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