
Pravila nagradnog kreativnog likovnog natječaja 

„Osmisli svoj idealan radni kutak“ 
 

Članak 1. 

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije kao Priređivač (u daljnjem tekstu: 

Priređivač) priređuje kreativni likovni natječaj "Osmisli svoj idealan radni kutak” (u daljnjem tekstu: 

Natječaj) u cilju promocije Priređivača, a odvija se na web stranici (https://www.sumfak.unizg.hr/) 

Priređivača. 

 

Članak 2. 

Natječaj se održava od 26. travnja 2021. godine i traje do 18. lipnja 2021. godine, do 23.59 sati. Pred 

sudionike Natječaja, podijeljene u dvije kategorije (učenici osnovnih i učenici srednjih škola) stavlja se 

sljedeći zadatak: 

• osmisliti i nacrtati svoj idealan radni kutak. Pritom je poželjno da autori naznače okvirne 

dimenzije i materijal za izradu svog željenog predmeta, npr. radnog stola. 

Proglašenje dobitnika nagrada (u obje kategorije) je 9. srpnja 2021. godine na webu, Facebooku i 

Instagramu Priređivača. 

U Natječaju se biraju 2 dobitnika, jedan iz kategorije učenika osnovnih škola i jedan iz kategorije 

učenika srednjih škola. Svaki dobitnik osvojit će nagradu u obliku gotovog proizvoda (npr. radnog 

stola) prema vlastitoj ideji.  

Dobitnici mogu biti isključivo učenici od prvog do osmog razreda osnovnih škola, te učenici od prvog 

do četvrtog (petog) razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj. 

 

Članak 3. 

Pravo na sudjelovanje u Natječaju i pravo na nagradu imaju svi učenici od prvog do osmog razreda 

osnovnih škola, te učenici od prvog do četvrtog (petog) razreda srednjih škola u Republici Hrvatskoj, 

državljani Republike Hrvatske. Pravo na sudjelovanje u Natječaju ostvaruje se prijavom putem web 

obrasca koji je Priređivač objavio na svojoj web stranici. 

Priređivač će uz pomoć stručnog žirija sastavljenog od djelatnika Priređivača odabrati 2 dobitnika. 

Svaka osoba može poslati samo jednu prijavu i za istu, ako bude odabrana, dobiti samo jednu 

nagradu. Ako u bilo kojem trenutku Priređivač posumnja da sudionik zlorabi uvjete Natječaja, 

zadržava pravo isključenja sudionika iz Natječaja. Zlorabljenjem uvjeta Natječaja smatra se (ali nije 

isključivo ograničeno na) prijavljivanje vizuala ili poruke uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na kojima 

se spominju javne osobe, ističu vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi. 

Priređivač Natječaja zadržava pravo konačne odluke o diskvalifikaciji sudionika za slučajeve kršenja 

Pravila Natječaja, te neetičke slučajeve koje nije predvidio ovim Pravilima. Priređivač zadržava pravo 

dopune ovih Pravila u svrhu korigiranja mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu 

natjecanja te njihovih sudionika. 

 

Članak 4. 

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


Sudionik koji sudjeluje u Natječaju (sudionikom se smatra osoba koja se prijavi putem web obrasca 

sukladno čl. 3. st. 1 ovih Pravila) prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila te je suglasan s ovim Pravilima 

i uvjetima korištenja. 

 

Članak 5. 
U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članova njihove uže obitelji, zaposlenici i 

članovi uže obitelji tvrtki/institucija koje sudjeluju u organizaciji i provedbi ovog Natječaja. 

 

Članak 6. 

Odabire se ukupno 2 dobitnika nagrada. 

• 1 dobitnik u kategoriji učenika osnovnih škola 

• 1 dobitnik u kategoriji učenika srednjih škola. 

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

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

Na odluku o odabiru sudionici Natječaja nemaju pravo prigovora. 

 

Članak 7. 

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena 9. srpnja 2021. godine u 12.00 sati, na webu, Facebook i 

Instagram stranicama Priređivača, a Priređivač će obavijestiti dobitnike i putem e-maila. Priređivač se 

obvezuje pripremiti (izraditi) nagrade unutar 60 dana, od dana objave rezultata Natječaja. 

 

Članak 8. 

Način preuzimanja ili dostave nagrade Priređivač 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. 

 

Članak 9. 

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, odnosno 

istekom vremena iz članka 8. ovih Pravila, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku 

nagrade. 

 

Članak 10. 

U slučaju da se u Natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene ovim 

Pravilima, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Natječaju sudjelovalo sudionika. 

 

Članak 11. 

Natječaj se može prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti 

za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će 

o prekidu Natječaja biti obaviješteni putem web stranice, Facebook i Instagram stranica Priređivača. 

Priređivač zadržava pravo promjene Pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju neke 

promjene u Pravilima Natječaja. 

 



Članak 12. 

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih podataka (imena i prezimena) i 

ovlašćuju Priređivača da u svrhu Natječaja i javne objave rezultata Natječaja, koristi njihove osobne 

podatke bez prava na bilo kakvu naknadu, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili 

materijala vezanih uz Natječaj. Svi sudionici Natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti 

objavljenima na web stranici Priređivača (https://www.sumfak.unizg.hr/hr/o-fakultetu/opci-

podaci/zastita-privatnosti/). Sudionici imaju pravo sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti 

podataka, (EU) 2016/679 u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu povlačenje privole ne 

utječe na zakonitost obrade na temelju dane privole prije njezinog povlačenja. Ukoliko privola bude 

povučena prije dodjele nagrade smatrat će se da je sudionik odustao od natjecanja.  

https://www.sumfak.unizg.hr/hr/o-fakultetu/opci-podaci/zastita-privatnosti/
https://www.sumfak.unizg.hr/hr/o-fakultetu/opci-podaci/zastita-privatnosti/

