Uvodnik
Matej Pavlič
Spoštovane bralke in bralci!
Vstopili smo v novo koledarsko leto, ki je za našo
revijo še posebno pomembno, saj bo septembra minilo 60 let, odkar je izšla prva številka Tima. Za ta
jubilej pripravljamo več zanimivih akcij, o katerih
vas bomo sproti obveščali, začenjamo pa z nagradnim natečajem, ki smo ga zasnovali v sodelovanju z
družinskim podjetjem Ahac, d. o. o., iz Grobelnega
(www.ahac.si). Z distribucijo in uvozom se ukvarjajo že tri desetletja, zato se dandanes s široko mrežo
partnerskega sodelovanja v trgovini in gostinstvu
uvrščajo med največje slovenske distributerje. Med
uveljavljenimi domačimi blagovnimi znamkami, katerih lastniki so, sta tudi Iskra in Iskra ERO s svojo
dolgoletno tradicijo proizvodnje tehničnih izdelkov
za dom, vrt in delavnico. Zahtevnejšim domačim
mojstrom namenjeno električno in baterijsko orodje
ter dodatki Iskra ERO, ki jih je mogoče že na daleč
prepoznati po kombinaciji črne in živo zelene barve,

se odlikujejo po vzdržljivosti, natančnosti, učinkovitosti in cenovni sprejemljivosti. Pravilna, premišljena in varna uporaba električnega orodja je zelo pomembna, saj olajšuje vsakdanja opravila v stanovanju in okoli hiše, z nekaj ustvarjalnosti in domišljije
pa v šolskih oziroma domačih delavnicah nastajajo
prave mojstrovine – uporabni izdelki, igrače, okrasni
predmeti in še marsikaj. V vsakem Timu lahko zasledite raznovrstne projekte, s katerimi skušamo pri
bralcih spodbujati tehnično ustvarjalnost, kreativnost, inovativnost ter zanimanje za obdelavo lesa in
drugih gradiv s pomočjo električnih orodij; obenem
jim omogočamo, da svoje izdelke predstavijo ostalim bralcem Tima. Vse našteto je tudi glavni namen
natečaja, ki ga objavljamo, za dodatno motivacijo pa
bodo gotovo poskrbele bogate nagrade v obliki električnega in ročnega orodja blagovne znamke Iskra
ERO, ki si jih lahko prislužite.

Nagradni natečaj
Pogoji za sodelovanje
Nagradnega natečaja se lahko udeležijo posamezniki, klubi, krožki in šolske skupine, za vse pa veljajo enaka
pravila. Gradivo, ki ga bomo zbirali na e-poštnem naslovu revija.tim@zotks.si, mora vsebovati podatke o avtorju
oziroma skupini, vsaj dve čim bolj kakovostni fotografiji končanega izdelka, nekaj posnetkov posameznih faz
gradnje, delavniško risbo izdelka z merami in kratek opis izdelave.
Tema
Na natečaju je mogoče sodelovati z uporabnimi izdelki, igračami, okrasnimi predmeti ipd. iz lesa, umetnih mas
in kovin, ki so bili narejeni s pomočjo električnega orodja. Zaželeni so projekti po svojih zamislih, lahko pa gre
tudi za dopolnitve, izboljšave in preoblikovanje projektov, objavljenih v Timu.
Nagrade
Podjetje Ahac, d. o. o., bo tri najuspešnejše skupine in tri posameznike nagradilo z izdelki iz prodajnega programa
Iskra ERO.
Nagrade za skupine:

Nagrade za posameznike:

1. mesto: orodje po izbiri v skupni vrednosti 200 EUR
2. mesto: orodje po izbiri v skupni vrednosti 150 EUR
3. mesto: orodje po izbiri v skupni vrednosti 100 EUR

1. mesto: orodje v vrednosti 100 EUR
2. mesto: orodje v vrednosti 70 EUR
3. mesto: orodje v vrednosti 50 EUR

Trajanje natečaja
Natečaj bo trajal od 1. januarja do 1. septembra 2022, nagrajence pa bomo predstavili v oktobrski številki Tima.
Ocenjevalna komisija
Vse izdelke, prispele na nagradni razpis Iskra ERO, bo ocenila strokovna komisija, v kateri bodo predstavnik podjetja Ahac, d. o. o., član uredniškega odbora revije TIM ter učitelj predmeta tehnika in tehnologija.
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