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PRAVILNIK NATJEČAJA 

 

Jesi li pravi tip za naš logotip? 

 

Nagradni natječaj za izradu idejnog rješenja logotipa Ureda zastupnika u Europskom parlamentu 

Davora Škrleca 

 

 

U daljnjem tekstu slijede pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju „Jesi li pravi tip za naš 

logotip?". Molimo Vas da ih pažljivo pročitate prije sudjelovanja. 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  

Ovim Pravilnikom definiraju se način i uvjeti prijave i sudjelovanja, te provedbe i tijeka natječaja „Jesi 

li pravi tip za naš logotip?". 

Članak 2.  

Provoditelj nagradnog natječaja je Ured zastupnika u Europskom parlamentu Davora Škrleca (adresa: 

Ulica Klementa Crnčića 18, 10000 Zagreb). 

Članak 3. 

Pravila natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici: www.davor-skrlec.eu 

 

PRAVO SUDJELOVANJA 

Članak 4. 

Natječaj je otvoren za dizajnere, ilustratore, umjetnike i sve ostale kreativne građane koji imaju 

hrvatsko državljanstvo i prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj. 
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Članak 5. 

Svaki autor/ica ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s više radova. 

 

UVJETI NATJEČAJA 

Članak 6. 

Prijavljeni radovi moraju ispunjavati sljedeće uvjete i kriterije koji će se uzimati u obzir prilikom 

evaluacije i odabira najboljeg rješenja: 

- prijedlog grafičkog dizajna - logotip mora biti izrađen u visokoj rezoluciji i dostavljen u PDF formatu 

- dizajn logotipa mora biti originalni rad autora/ice 

- inovativnost i originalnost predloženog rješenja mora biti u skladu s načelima održivog razvoja i 

vrijednostima zelenih politika 

 

UVJETI KORIŠTENJA LOGOTIPA 

Članak 7. 

- autor/ica nagrađenog rješenja prepušta prava na korištenje logotipa Uredu zastupnika 

- Ured zastupnika zadržava pravo modifikacije odabranog logotipa u suradnji s autorom/icom 

- sudjelovanje u natječaju je volonterske naravi i Ured zastupnika ne snosi eventualne financijske 

troškove izrade logotipa 

- nagrađeno rješenje će se koristiti u svrhu predstavljanja Ureda zastupnika putem internetskih 

stranica i društvenih mreža, promotivnih materijala, publikacija, službenih dokumenata i slično 

- ime i prezime autora/ica bit će objavljeno na internetskoj stranici Ureda zastupnika 

- Ured zastupnika zadržava pravo da između pristiglih radova na natječaj ne izabere pobjednički rad i 

poništi natječaj, ako ocijeni da niti jedan rad ne ispunjava zadane kriterije 

- slanjem svog rada autori pristaju na sve navedene uvjete 
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NAGRADA 

Članak 8. 

- autor/ica pobjedničkog logotipa bit će nagrađen novčanom nagradom u iznosu od 1000 kuna i 

putovanjem u Strasbourg za vrijeme jednog od idućih plenarnih zasjedanja Europskog parlamenta. 

- autori/ce drugo i treće plasiranih radova bit će nagrađeni putovanjem u Strasbourg 

- svi sudionici/e natječaja bit će nagrađeni prigodnim poklonima 

 

NAČIN PRIJAVE 

Članak 9. 

Radovi se dostavljaju isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu: office-MEP@davor-skrlec.eu 

 

SADRŽAJ PRIJAVE 

Članak 10. 

Prijava mora sadržavati: 

- naslov e-maila: Prijava na natječaj - Jesi li pravi tip za naš logotip? 

- osobni podaci autora: ime i prezime, godina rođenja, mjesto/grad, adresa, broj mobitela 

- kratko tekstualno obrazloženje rada 

- rad u PDF formatu 

 

NATJEČAJNI ROKOVI 

Članak 11. 

- prijave na natječaj traju od dana objave, 15. srpnja 2016. godine 

- rok za dostavu radova je 5. rujna 2016. godine do 12:00 sati u podne 

- svi će sudionici/e natječaja do 15. rujna 2016. godine primiti obavijest o rezultatima natječaja 

putem e-maila 
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