
PRAVILA, UVJETI I DETALJI ZA PRIJAVU ZA SUDJELOVANJE U 
KREATIVNOM LIKOVNOM NATJEČAJU “OSMISLI SVOJ IDEALAN 
RADNI KUTAK”! 
 

ORGANIZATOR NATJEČAJA 

Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 23, 10000, Zagreb. 
 
TEMA NATJEČAJA 

Pozivamo sve učenike osnovnih i srednjih škola da se prijave na naš likovni natječaj „Osmisli svoj 
idealan radni kutak“! 

Može to biti nacrt stola, stolice, ormara za knjige, ladičara, itd. 
 
CILJEVI NATJEČAJA 

Poticanje kreativnosti i stvaralaštva te izražavanja kroz interijer koji nas okružuje. 
 
TRAJANJE NATJEČAJA 

Natječaj je otvoren od 26.travnja 2021. godine i traje do 18. lipnja 2021. godine, do 23.59 sati. 

Dobitnici će se objaviti 9. srpnja 2021. godine. 
 
SUDIONICI NATJEČAJA 

U Natječaju mogu sudjelovati svi učenici od prvog do osmog razreda osnovnih škola te svi učenici od 
prvog do četvrtog razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj.  

Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove. 

Grupni učenički radovi ne mogu sudjelovati u Natječaju te takvi radovi neće biti razmatrani. 
 
TEHNIČKE UPUTE 

Sudionici Natječaja pozivaju se da se koriste papirom u formatu A4 ili A3, u tehnici prema svom 
izboru. 

Pri izradi rada sudionici trebaju predočiti okvirne mjere te materijal za izradu svog željenog 
predmeta, npr. radnog stola. 

Pridržavanje tehničkih uputa je obvezno kako bi izrada ideje bila što lakša i jednostavnija. 

Poslani radovi moraju biti originalni radovi. 
 
PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE 

Prijavom se smatra slanje u potpunosti popunjenog obrasca Prijava za sudjelovanje u kreativnom 
likovnom natječaju „Osmisli svoj idealan radni kutak“ zajedno s likovnim radom (dalje: Prijava). 

Prijavu učenika u Natječaju može izvršiti roditelj/zakonski zastupnik učenika. 

Radovi s nepotpunom Prijavom neće se razmatrati. 

Prijavom rada na Natječaj roditelj/zakonski zastupnik učenika prihvaća ova Pravila i uvjete za 
sudjelovanje u Natječaju. 

Popunjeni obrazac Prijave zajedno s likovnim radom moguće je poslati poštom, na adresu:  

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, Svetošimunska cesta 23, 10 000 Zagreb 

,odnosno elektronski, na e-mail adresu kkorov@sumfak.hr 
 
 
SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA 



Kako bi učenik imao pravo sudjelovanja u Natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskog 
zastupnika. Roditelj/zakonski zastupnik daje suglasnost potpisom Prijave za sudjelovanje u 
kreativnom likovnom natječaju „Osmisli svoj idealan radni kutak“. 
 
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

U svrhu provedbe Natječaja, Organizator prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika Natječaja i 
njihovih roditelja/zakonskih zastupnika i to: 

• za sudionika: ime i prezime, spol, godina rođenja, razred, naziv škole, adresa škole, fotografija 
i audio/video zapis (samo za dobitnike) 

• za roditelja/zakonskog zastupnika: ime i prezime, adresa, broj telefona/mobitela, adresa e-
pošte 

(dalje: Osobni podaci). 

U odnosu na Osobne podatke koje Organizator prikuplja u gore navedene svrhe, Organizator daje 
sljedeće obavijesti: 

• voditelj obrade Osobnih podataka je Organizator Natječaja, Fakultet šumarstva i drvne 
tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 23, 10 000, Zagreb, kontakt e-mail: 
kkorov@sumfak.hr 

• osobni podaci prikupljaju se u svrhu pripreme, organiziranja i provedbe Natječaja, odabira 
najkreativnijeg rada, objave rezultata Natječaja na web stranici Organizatora 
(https://www.sumfak.unizg.hr/), tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima te društvenim 
mrežama, ostvarivanja kontakta sa sudionikom i roditeljem/zakonskim zastupnikom, radi 
sklapanja ugovora o autorskom djelu sa sudionikom 

• osobni podaci prikupljaju se jer je njihova obrada nužna za ostvarivanje Natječaja, prava i 
obveza koje proizlaze iz ovog Natječaja, odnosno poštivanja pravnih obveza voditelja obrade 
(Organizatora), legitimnog interesa voditelja obrade (Organizatora) te privole ispitanika 
(Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik) 

• osobni podaci mogu biti prikupljani i u vidu fotografiranja, odnosno audio i/ili video snimanja 

• rezultati koji uključuju Osobne podatke sudionika čiji će radovi biti ostvareni u obliku 
stvarnog proizvoda (ime i prezime sudionika, razred , naziv osnovne/srednje škole i grad, 
fotografije, audio i/ili vizualne snimke) bit će objavljeni i trajno dostupni na web stranici 
organizatora Natječaja najranije od 9. srpnja 2021. godine 

• osobni podaci Sudionika prikupljeni putem Prijave bit će pohranjeni kod Organizatora 
najkasnije do 18. lipnja 2021. godine 

• sudionik i njegov roditelj/zakonski zastupnik može u svako doba od voditelja obrade 
(Organizatora) zatražiti pristup prikupljenim Osobnim podacima koji se na njega odnose, kao 
i ispravak i brisanje prikupljenih Osobnih podataka te ograničavanje obrade prikupljenih 
Osobnih podataka 

• sudionik i njegov roditelj/zakonski zastupnik ima pravo uložiti prigovor na obradu 
prikupljenih Osobnih podataka koji se na njega odnose 

• sudionik i njegov roditelj/zakonski zastupnik ima pravo u svako doba povući privolu za 
prikupljanje i obradu Osobnih podataka koji se na njega odnose. Povlačenje privole ne utječe 
na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Privola se 
povlači na način da se Organizatora pisanim putem obavijesti o povlačenju privole na e-mail 
adresu: kkorov@sumfak.hr 

• sudionik i njegov roditelj/zakonski zastupnik može, u pogledu obrade Osobnih podataka koji 
se na njega odnose, podnijeti prigovor nadzornom tijelu 

• pružanje Osobnih podataka nužno je za sudjelovanje u Natječaju te samo oni učenici za koje 
su Organizatoru pruženi svi Osobni podaci koji su navedeni u Prijavi imaju mogućnost 
sudjelovanja u Natječaju. 

https://www.sumfak.unizg.hr/


 
OCJENJIVANJE RADOVA 

Pristigli radovi bit će podijeljeni i ocjenjivani u dvije kategorije: 

• prva kategorija - radovi učenika osnovnih škola 

• druga kategorija - radovi učenika srednjih škola  

Iz svake će kategorije stručni žiri odabrati jedan najkreativniji rad koji će biti ostvaren u obliku izrade 
nacrtanog proizvoda. 

Ocjenjivat će se kreativnost/domišljatost, originalnost, izražajnost, tehnička izvedba, odnosno 
pridržavanje danih tehničkih uputa, samostalnost u izradi likovnog rada te poštivanje zadane teme 
Natječaja. 
 
NAGRADA DOBITNIKA 

Odabiru se ukupno 2 dobitnika nagrada, po jedan iz svake kategorije.  

Svaki dobitnik dobiva po 1 proizvod koji proizlazi iz skice ili nacrta dobitnika. 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili uslugu. 

Način preuzimanja ili dostave nagrade Organizator će dogovoriti izravno s dobitnicima, a u skladu s 
epidemiološkom situacijom u Republici Hrvatskoj. Ako dobitnika ne bude moguće kontaktirati za 
dogovor oko dostave ili preuzimanja nagrade u roku od 7 dana od dana objave dobitnika nagrade, 
dobitnik gubi pravo na nagradu. 

Potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, odnosno istekom gore navedenog vremenskog roka 
prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade. 
 
BROJ I SLANJE RADOVA 

Broj radova poslanih na Natječaj po učeniku je ograničen na jednu Prijavu po učeniku. 

Prijavnica za Natječaj nalazi se na web stranici Organizatora (LINK), a prijavu je moguće izvršiti 
slanjem popunjenog obrasca Prijave zajedno s likovnim radom na poštansku adresu Organizatora ili 
elektronski, na e-mail adresu kkorov@sumfak.hr 

Organizator se neće koristiti likovnim radovima koje ne odabere stručni žiri. 
 
AUTORSKA I SRODNA PRAVA 

Sudionici Natječaja, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici izjavljuju da je svaki prijavljeni rad 
originalno likovno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija 
autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva. 

Sudionici Natječaja i njihovi roditelji/zakonski zastupnici suglasni su da organizator Natječaja stječe 
nad likovnim radovima koji budu odabrani kao najkreativniji radovi u skladu s ovim Pravilima 
isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i prema potrebi prerade te 
korištenja u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti sudionika. 
 
OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA 

Rezultati Natječaja za obje kategorije, bit će javno objavljeni na web stranici, Facebooku i Instagramu 
Organizatora, 9. srpnja 2021. godine. 

Ukoliko dođe do promjene termina objave rezultata Natječaja, promjena će biti objavljena na web 
stranici Organizatora. 
 
MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE 

Proglašenje rezultata Natječaja može biti medijski popraćeno, stoga je izloženost sudionika Natječaja 
i njihovih likovnih djela u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima te društvenim mrežama 



vjerojatna, što sudionici, roditelji/zakonski zastupnici sudionika Natječaja prihvaćaju prijavom rada na 
Natječaj. 
 
 


