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OPĆI UVJETI NATJEČAJA ZA DIZAJN SUVENRA PRIPOVJEDNA 
KUTIJICA 

 

 

I. UVODNE ODREDBE  
 

1. Natječaj provodi Turistička zajednica grada Ogulina u okviru provedbe projekta 
Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke.  

2. Natječaj se provodi u dvije kategorije: 

a) za autore profesionalce (članice i članovi Hrvatskog dizajnerskog društva 
u kategorijama: profesionalni članovi, pripravnici i studenti – dokazati kopijom potvrde 
HDD-a za državljane Republike Hrvatske a za autore iz inozemstva potrebno je 
dostaviti kopiju potvrde sličnog profesionalnog udruženja) 

b)  za autore amatere – svi ostali autori i grupe autora     

3.  Na natječaj se mogu prijaviti državljani zemalja članica EU, zemalja Europskog 
gospodarskog prostora, zemlje kandidatkinje za članstvo u EU i/ili zemlje korisnici 
IPA programa. 

4. Natječaj je anoniman.  

5. Svrha natječaja je proizvesti originalno i inovativno dizajnersko rješenje suvenira 
pod nazivom Pripovjedna kutijica koja će biti prepoznatljiv suvenir Centra za 
posjetitelje Ivanina kuća bajke.  

Pripovjedna kutijica mora zadovoljiti elemente koji su ujedno i kriterij za dodjelu 
nagrade:  

- edukativne igrice (kriterij odabira: edukativnost) 
- motivi Priča iz davnine Ivana Brlić – Mažuranić ili legendi ogulinskog kraja 

(kriterij: usklađenost sa projektom Ivanine kuće bajke) 

- primjena prirodnih materijala / recikliranje materijala (kriterij: doprinos očuvanje 
okoliša) 

- složenost proizvodnje (kriterij: jednostavnost izvedbe) 
- vizualni dojam ( kriterij: kreativnost, inovativnost, estetika) 

6. Nagrađeni rad iz točke 2a će biti proizveden u seriji od 500 komada. Pri daljnjoj 
proizvodnji Naručitelj zadržava pravo odustajanja od realizacije u slučaju složenosti 
tehničke izvedbe, previsoke cijene proizvodnje ili nemogućnosti pronalaženja 
odgovarajućeg dobavljača. Autor nagrađenog rješenja prenosi imovinska autorska 
prava za produkciju od 500 kom (reproduciranja, distribucije, priopćavanja javnosti i 
stavljanja na raspolaganje javnosti) u cijelosti u korist Naručitelja, što će se  regulirati 
posebnim autorskopravnim ugovorom. Isti ugovor će regulirati i sva ostala prava i 
obveze. 

7. Autori nagrađenih rješenja će sa Naručiteljem definirati sva prava i obveze 
posebnim autorskopravnim ugovorom.  
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8. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda i sastavljači 
natječajnog zadatka, kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže radne 
grupe.  

9. Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na natječaju s 
neograničenim brojem radova.  

10. Svi natjecatelji šalju radove pripremljene u skladu s točkom 4. ovih Općih uvjeta u 
za to predviđenom roku.  

11. Natječaj je otvoren od dana njegove objave na internetskim stranicama Turističke 
zajednice grada Ogulina, www.tz-grada-ogulina.hr te objavom poziva natječaja koji 
će biti objavljen na stranicama Turističke zajednice grada Ogulina na društvenim 
mrežama: Facebook, LinkedIn, Twitter i Google+ istoga dana.  

 

 

II. TIJEK NATJEČAJA  

1. Datum početka natječaja je 19. prosinca 2012. godine, kada će se na internetskoj 
stranici Turističke zajednice grada Ogulina, www.tz-grada-ogulina.hr objaviti 
cjelokupna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti Natječaja, Prijavnica) a poziv 
natječaja će biti objavljen na stranicama Turističke zajednice grada Ogulina na 
društvenim mrežama: Facebook, LinkedIn, Twitter i Google+.  

2. Rok za primanje natječajnih radova je 29. ožujka 2013. godine do 14 sati. 

3. Ocjenjivački sud završit će s radom do 15. travnja 2013. godine. 

4. Rezultati natječaja bit će objavljeni i poslani svim natjecateljima elektronskom 
poštom do 19. travnja 2013. godine. 

 

III. POSTAVLJANJE PITANJA  

1. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz propozicije Natječaja 
isključivo putem elektronske pošte na adresu tz-grada-ogulina@ka.t-com.hr  

2. Pitanja se mogu postavljati do 31. siječnja 2013.  godine. Sva pitanja i odgovori će 
biti objavljeni na web stranici www.tz-grada-ogulina.hr do 8. veljače 2013. godine.  

3. Informaciju o projektu Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke natjecatelji mogu 
pronaći na http://www.tz-grada-ogulina.hr/projekti/centar-za-posjetitelje-ivanina-kuca-
bajke/ 

 

IV. SADRŽAJ/OPREMA NATJEČAJNOG RADA  

1. Rad se sastoji od proizvoda i pripadajuće ambalaže. Sudionici natječaja 
dostavljaju modele (makete) radova u mjerilu 1:1. Autori su obvezni predvidjeti 
mjesto i način apliciranja vizualnog identiteta Centra za posjetitelje Ivanina kuća 
bajke te loga Europske unije i teksta kako slijedi: Izrađeno uz pomoć Europske unije, 
na samom proizvodu ili na ambalaži. To je obavezni element natječajnog idejnog 
rješenja.    

../građ%20radovi%202.%20poziv/TD%20radovi%2003122012/www.tz-grada-ogulina.hr
../građ%20radovi%202.%20poziv/TD%20radovi%2003122012/www.tz-grada-ogulina.hr
../građ%20radovi%202.%20poziv/TD%20radovi%2003122012/tz-grada-ogulina@ka.t-com.hr
../građ%20radovi%202.%20poziv/TD%20radovi%2003122012/tz-grada-ogulina@ka.t-com.hr
http://www.tz-grada-ogulina.hr/projekti/centar-za-posjetitelje-ivanina-kuca-bajke/
http://www.tz-grada-ogulina.hr/projekti/centar-za-posjetitelje-ivanina-kuca-bajke/
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2. Autori su dužni priložiti fotografiju (vizualizaciju) rada u digitalnom obliku (.jpg / 
CMYK / 300 dpi) i kratki tekstualni opis proizvoda na hrvatskom.  

3. Natjecatelji uz rad prilažu popunjenu i potpisanu prijavnicu u nepotpisanoj i 
neoznačenoj zatvorenoj omotnici. Prijavnica je dio natječajne dokumentacije 
(Obrazac: prijavnica). Svakom natječajnom radu i pripadajućoj omotnici dodjeljuje se 
šifra pod kojom se rad vodi tijekom rada Ocjenjivačkog suda.  

4. Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da 
su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene 
Natječajnog rada, te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo 
sudjelovanja i da su suglasni s eventualnom serijskom proizvodnjom i prodajom 
radova.  

5. Rok za primanje natječajnih radova je 29. ožujka 2013. godine do 14 sati, osobno, 
dostavom ili poštom, na adresi: Turistička zajednica grada Ogulina, Kardinala A. 
Stepinca 1, 47 300 Ogulin.  

6. U slučaju da Natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, potrebno je svaki 
od njih odvojeno poslati i pripremiti prema pravilima Natječaja.  

 

V. OCJENJIVAČKI SUD  

 

1. Ocjenjivački sud čini 5 članova, a sastavljen je od projektnog tima projekta Centar 
za posjetitelje Ivanina kuća bajke, 2 predstavnika partnera na projektu 

Ankica Puškarić – voditeljica projekta (TZ grada Ogulina) 

Aleksandra Kolić Puškarić – zamjenica voditeljice projekta (TZ grada Ogulina) 

Davor Trupković – stručni nadzor projektnog tima (Konzervatorski odjel Karlovac) 

Marija Lovrić – predstavnica partnera na projektu (nastavnica likovne kulture) 

Iva Magdić – predstavnica partnera na projektu (dipl. ing tekstilne tehnologije) 

 

2. Svi pristigli radovi su anonimni i pred Ocjenjivački sud dolaze pod šifrom.  

 

VI. NAGRADA  

 
1. Dodjeljuju se 2 novčane nagrade:  

a) Za profesionalno rješenje: 11.500,00 kuna 
b) Za amatersko rješenje: 4.500,00 kuna 

2. Iznos nagrada je naveden u bruto iznosu.  

3. U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju radova definiranog ovim 
Općim uvjetima Natječaja svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije 
Ocjenjivačkog suda, Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o ponavljanju 
natječaja.  
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4. Ocjenjivački sud može dodatno dodijeliti pohvale koje nisu novčane.  

5. Realizacija rada/radova bit de predmet ugovora između Naručitelja i autora.  

 

VII. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA  

1. Ocjenjivački sud završit de s radom  15. travnja 2013. godine.  

2. Rezultati Natječaja bit de dostavljeni svim natjecateljima elektronskom poštom, 
najkasnije dva dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda, odnosno do 19.travnja 
2013. godine. Imena nagrađenih autora /članova kreativnih timova bit će objavljena 
na internetskoj stranici Turističke zajednice grada Ogulina, www.tz-grada-ogulina.hr  i 
stranicama Turističke zajednice grada Ogulina na društvenim mrežama: Facebook, 
Twitter, LinkedIn, Google+.  

 

VIII. ROKOVI - SAŽETAK  

Datum objave Natječaja 19. prosinca 2012. 

Rok za postavljanje pitanja 31. siječnja 2013.  

Rok za objavu odgovora na web stranici   8. veljače 2013.  

Rok za predaju natječajnih radova 29. ožujka 2013. do 14 sati 

Rok za donošenje oluke Ocjenjivačkog suda 15. travnja 2013. 

Rok za objavu rezultata Natječaja na web stranici 19. travnja 2013.  

  

IX. ZAVRŠNE ODREDBE  

1. Predajom rada autori pristaju na uvjete Natječaja.  

2. Natjecatelj je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata Natječaja.  

3. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava autorska prava.  

4. Organizator ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastalih redovitim radom 
Ocjenjivačkog suda. 
 

../građ%20radovi%202.%20poziv/TD%20radovi%2003122012/www.tz-grada-ogulina.hr

