
PRAVILA NAGRADNOG KREATIVNOG NATJECANJA 

Javno natjecanje u stvaralaštvu za djecu i odrasle   

povodom 70. rođendana Saveza društava „Naša djeca” 

 

Članak 1. 

 Priređivač Kreativnog natjecanja 

 

Priređivač nagradnog natjecanja je Savez društava „Naša djeca" Hrvatske, Amruševa 

10/IV, 10 000 Zagreb, OIB: 82683059627 (u nastavku „Priređivač”). Pravila kreativnog 

natjecanja („Pravilnik”) bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Saveza društava 

„Naša djeca“ Hrvatske i službenoj web stranici Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske. 

Facebook ne sponzorira, administrira i ni na koji način ne podržava ovu promociju te ona 

s njim nije ni na koji način povezana. 

Ulaskom u Nagradno kreativno natjecanje potvrđujete da ste suglasni s obradom svojih 

podataka od strane Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske u svrhu nagradnog 

kreativnog natjecanja. 

 

Članak 2. 

Svrha kreativnog natjecanja 

 

Natjecanje se priređuje u cilju obilježavanja 70. obljetnice organizacije Priređivača. 

 

Članak 3. 

Trajanje natjecanja 

 

Natjecanje se održava u razdoblju od 5.10.2020. do 30.11.2020. do 23:59 sati. Imena 

pobjednika natjecanja bit će objavljena na Facebook stranici Priređivača 9.12.2020. 

godine. 

 



Članak 4. 

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natjecanju 

 

U natjecanju mogu sudjelovati svi državljani Republike Hrvatske. U nagradnom 

natjecanju ne mogu sudjelovati: 

- zaposlenici Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske uključujući i njihovu užu 

rodbinu; 

- osobe koje su izravno uključene u pripremu Natjecanja i proglašenje dobitnika;  

- sve ostale osobe koje imaju pristup podacima vezanim uz Natjecanje, kao ni članovi 

njihovih  užih obitelji. 

 

Članak 5. 

Kako sudjelovati u nagradnom natjecanju i odabir dobitnika 

 

Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske će na Facebook stranici nakon završetka 

trajanja natjecanja, 1.12.2020., uz privolu sudionika objaviti fotografije i snimke 

pristiglih radova svih koji žele sudjelovati u Natjecanju. Za sudjelovanje u Natjecanju 

potrebno je učiniti sljedeće: u periodu od 5.10.2020. do 30.11.2020. izraditi kreativni 

uradak koji sadrži brojku 70.   

Područja u kojima se kreativni rad može izraditi su: 

 

U području likovnosti kreativni rad može biti: 

- crtež (olovka, ugljen, tuš, flomasteri…) 

- slika (akvarel, tempera, akril, pastel, ulje, kolaž) 

-  grafika  

- fotomontaža 

- digitalni crtež ili model 

- fotografija (digitalna, analogna) 

- skulptura (drvo, kamen, glina, glinamol, aluminijska folija, žica…) 



- animacija  

- strip 

 

U području filmske umjetnosti: 

-  video uradak (duljina trajanja 3 min.)  

 

U području glazbene umjetnosti: 

- audio ili video snimak najveće duljine do 3 minute 

- uradak u aplikaciji TikTok  

- jingle 

 

U području književnosti: 

- slogan 

- pjesma 

- priča (najviše 1800 znakova s razmacima)  

- reportaža 

 

U području primijenjene umjetnosti: 

- odjevni predmet 

- pleteni ili vezeni rad, tapiserija 

- digitalna grafika 

- logo  

- plakat 

 

U području slastičarstva, kulinarstva i vrtlarstva: 

- kolači i torte  

- pekarski proizvodi  

- cvjetne i botaničke gredice 

Ostalo  



Kreativni uradak potrebno je fotografirati ili snimiti te poslati na mail Saveza društava 

„Naša djeca“ Hrvatske (70@savez-dnd.hr). 

 

Ovisno o dobi, svi koji žele sudjelovati u natjecanju, mogu se prijaviti u jednoj od 

šest kategorija: 

1. Predškolska dob 

2. Osnovnoškolska dob 

3. Srednjoškolska dob 

4. Mladi 

5. Roditelji, tete i tetci, ujaci i ujne, stričevi i strine 

6. Bake i djedovi 

 

O 18 dobitnika (tri iz svake kategorije) će se odlučiti po najvećem broju oznaka Like na 

fotografiji. U slučaju da radovi dviju osoba imaju jednak broj oznaka Like, tročlani žiri 

prema najvišim dodijeljenim ocjenama odlučuje tko je dobitnik. 

Stručni žiri čine: 

Snježana Krpes (SDND) 

Lana Kassim (SDND) 

Karolina Grgić (SDND) 

 

Dobitnici natjecanja će biti objavljeni na Facebook stranici Priređivača. 

Rezultat nagradnog natjecanja je konačan. Žalba nije moguća. Priređivač zadržava pravo 

dodjele nagrade prvom sljedećem sudioniku s najvećim brojem oznaka Like, kao i da ne 

dodijeli nagradu ako utvrdi da su dobitnici nagrade odnosno rezervni osvajači nagrade 

sudjelovali u natjecanju suprotno ovim   Pravilima.  

Prihvaćanjem ovih Pravila sudionik u natjecanju prihvaća da će u slučaju osvajanja  

nagrade njegovo ime i prezime biti javno objavljeno kao što je navedeno u prethodnim 

stavkama ovog Članka. 

Ako dobitnik nagrade ne navede, odnosno pravovremeno ne dostavi svoje osobne 
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podatke Priređivaču, odnosno ako ih navedu nepotpuno ili netočno i/ili ako dobitnika 

nagrade nije moguće obavijestiti na navedene kontakt podatke i/ili u slučaju kršenja ovih 

Pravila i/ili ako se utvrdi da osvajač nagrade ne želi ispuniti obveze u skladu s ovim 

Pravilima i/ili ako ne prihvati nagradu ili ako se ne odazove na obavijest o preuzimanju 

nagrade odnosno ako se ne pojavi na preuzimanju nagrade, a sve to u roku koji odredi 

Priređivač, dobitnik nagrade gubi pravo na nagradu. 

 

Članak 6. 

Fond nagrada Nagradnog natjecanja 

 

Ukupni fond se sastoji od 18 nagrada renomiranih hrvatskih umjetnica i umjetnika 

(slikovnice, knjige, CD-i, stripovi, majice s potpisom umjetnika…). 

Sudionici koji sudjeluju u Natjecanju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u 

većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilniku. Nagrada se ne može 

zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve 

obveze Priređivača Natjecanja prema dobitnicama. 

Sudionici su odgovorni za sve troškove prouzročene sudjelovanjem i prijavom na 

natjecanje. 

 

Članak 7. 

Diskvalifikacija 

 

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme 

natjecanja: 

- ukoliko poslani sadržaji nisu u skladu s uputama; 

- ako se ustvrdi da je povrijeđeno pravo trećih osoba neovlaštenom objavom 

podataka; 

- ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke; i 

- ako je objavljen sadržaj uvredljiv na rasnim spolnim i religioznim osnovama. 



 

Svi sudionici koji su diskvalificirani po navedenim odredbama neće biti posebno 

obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji. 

 

Članak 8. 

Uvjeti pod kojima se kreativno natjecanje može prekinuti 

 

Priređivač zadržava pravo, u bilo koje vrijeme i s vremena na vrijeme, bez ikakve 

odgovornosti, mijenjati ili prekinuti, privremeno ili trajno, ovo Natjecanje, uz prethodnu 

obavijest Sudionicama, preko svoje Facebook stranice. 

 

Članak 9. 

Publicitet 

 

Sudjelovanjem u ovom kreativnom natjecanju, Sudionici su suglasni da se, ako postanu 

dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i fotografija mogu od strane Priređivača objaviti 

i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovitom i video materijalu. 

Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz ovo Natjecanje e-mailom na e-mail: 

70@savez-dnd.hr, uz naznaku Predmet: Natjecanje: Proslavite s nama 70. rođendan i 

osvojite vrijedne nagrade! 

 

Članak 10. 

Odredbe o obradi osobnih podataka 

 

Sudionici natjecanja primaju na znanje sljedeće informacije o obradi osobnih podatka u 

svrhu sudjelovanja potencijalnih klijenata u nagradnom natjecanju Javno natjecanje u 

stvaralaštvu za djecu i odrasle povodom 70. rođendana na digitalnim kanalima, 

utvrđivanja sudionika natjecanja i dobitnika nagrada te potvrđuju da Priređivač smije 

koristiti ime, prezime, broj mobilnog telefona za sudjelovanja potencijalnih klijenata u 
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nagradnom natjecanju Javno natjecanje u stvaralaštvu za djecu i odrasle povodom 70. 

rođendana. 

 

Ime, prezime, broj mobilnog telefona se čuvaju i obrađuju do 31.12.2020. godine. 

U vezi s obradom osobnih podataka sudionik natjecanja ima pravo na pristup osobnim 

podacima, pravo na ispravak netočnih i na dopunu nepotpunih osobnih podataka, pravo 

na brisanje njegovih osobnih podataka ili, ukoliko je primjenjivo, na ograničenje obrade 

te pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka, sve u skladu s uvjetima 

predviđenim propisima. 

 

Sudionik koji sudjeluje u natjecanju prima na znanje da se njegovi osobni podaci mogu 

proslijediti pravnim i fizičkim osobama koje s Priređivačem imaju uspostavljen poslovni 

odnos temeljem kojeg Priređivaču pružaju određene usluge ili isporučuju određene robe 

te potvrđuje da je razumio sve prethodno navedene informacije te izražava pristanak za 

obradu podataka: ime, prezime, broj mobilnog telefona u svrhu sudjelovanja, kao i 

preslika osobne iskaznice u slučaju osvajanje nagrade u natjecanju Javno natjecanje u 

stvaralaštvu za djecu i odrasle povodom 70. rođendana. 

Svi sudionici natjecanja su suglasni da će u slučaju osvajanja nagrada njihovi osobni podaci 

(ime i prezime, dob) biti javno objavljeni. Svi ostali osobni podaci su povjerljivi i s njima 

će biti upoznati isključivo Priređivač. Voditelj obrade osobnih podataka, u smislu Zakona 

o zaštiti osobnih podataka, je Priređivač nagradnog natjecanja, Savez društava „Naša 

djeca“ Hrvatske. 

 

Kontakti: info@savez-dnd.hr, www.savez-dnd.hr ili 01 49 22 959. 

 

U okviru obrade osobnih podataka za sudjelovanje u nagradnom natjecanju Javno 

natjecanje u stvaralaštvu za djecu i odrasle povodom 70. rođendana, Priređivač ne 

dostavlja osobne podatke nikome, niti je ima namjeru dostavljati u treće zemlje. 
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Članak 11. 

Odgovornosti 

 

Priređivač ne preuzima odgovornost za: 

- bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane 

 sudionika i zlouporabe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili 

 treće osobe; 

-  (ne) funkcioniranje Interneta, i Internet stranice SDND te Facebook i 

 Instagram stranice SDND-a i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira na razlog 

- ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove 

 trećih osoba Priređivač ima pravo ukloniti takve sadržaje bez obrazloženja. 

 

Članak 12. 

 Rješavanje sporova 

 

Svi sporovi u pogledu tumačenja, primjene ili izvršenje ovog Natjecanja Sudionici i 

Priređivač će nastojati riješiti mirnim putem. Ukoliko se ne uspije spor riješiti mirnim 

putem, za rješavanje sporova biti će nadležan stvarno nadležan sud u Zagrebu.  
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