
 

Ljubljana, 7. 7. 2022 

 

Natečaj za otroške risbe »Skrbim za svoje zdravje« 
 

Spoštovani,  

Slovensko farmacevtsko društvo in Lekarniška zbornica Slovenije 
bosta ob dnevu slovenskih lekarn, ki ga obeležujemo v ponedeljek, 
26. septembra, pričeli z otroškim natečajem Skrbim za svoje zdravje. 

Natečaj je namenjen ozaveščanju najmlajših članov družbe o tem, kako 
zelo je pomembno skrbeti za svoje zdravje in dobro počutje. S tem želimo 
vsem vrtčevskim otrokom in otrokom prve triade osnovne šole približati 
zdrav način življenja. Ker je veliko otrok tudi bolnih, bi radi s temo natečaja 
ozavestili naše najmlajše, da zdravje ni samoumevno, ampak ga je treba 
vsak dan negovati.  

Prosimo vas, da z deljenjem letakov obiskovalcem lekarn (predvsem 
staršem in otrokom) približate natečaj in jih povabite k sodelovanju.  

Natečaj traja vključno do torka, 13. septembra, risbe pa lahko otroci ali 
njihovi starši oddajo osebno v lekarni ali po pošti na naslov Slovensko 
farmacevtsko društvo, Dunajska cesta 184a, 1000 Ljubljana. 

Veseli bomo vseh formatov in načinov risanja, od barvic do voščenk idr. 
Med vsemi prejetimi izdelki bomo izbrali najbolj izvirne risbe, ki bodo 
soustvarjale tudi novoletno voščilnico Slovenskega farmacevtskega 
društva.  

Hvala, ker z deljenjem letakov in širjenjem glasu o natečaju 
spodbujate otroke k sodelovanju. 

 

Maša Koritnik Zadravec, mag. farm., spec. klin. farm., predsednica Sekcije 
farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu 

Pravila in pogoji za sodelovanje: 
Zahvaljujemo se za sodelovanje na natečaju. Risbe zbiramo do vključno torka, 
13. septembra 2022, in sicer osebno v lekarnah po Sloveniji ali po pošti na naslov 
Slovensko farmacevtsko društvo, Dunajska cesta 184a, 1000 Ljubljana. Z oddajo svoje 
risbe in s sodelovanjem na natečaju Skrbim za svoje zdravje dovoljujete prenos risbe 
v našo last in uporabo le-te v javni objavi ter za novoletno voščilnico. S sodelovanjem 
dovoljujete tudi objavo imena avtorja zmagovalnega izdelka. Prosimo vas, da izdelek 
opremite s kontaktnimi podatki avtorja oz. staršev ali skrbnikov.  


