PRAVILA NATJEČAJA
„SLIKOM I RIJEČJU O KONVENCIJI UN-A O PRAVIMA DJETETA “
O ORGANIZATORU I SVRSI NATJEČAJA ...
1. Organizator natječaja je Društvo „Naša djeca“ Opatija, udruga sa sjedištem na adresi:
M. Tita 157, 51410 Opatija
2. Natječaj se organizira u svrhu promoviranja Konvencije UN-a o pravima djeteta uz
poticanje kreativnosti i inovativnosti djece predškolske i školske dobi.
3. Natječaj traje od 15. veljače do 15. ožujka 2016. godine.
4. U Natječaju mogu sudjelovati djeca predškolske i školske dobi s područja grada
Opatije i općina Lovran i Mošćenička Draga.

ŠTO MOŽEŠ PRIJAVITI ?
1. Na Natječaj možeš prijaviti radove u kategoriji crteža, slike, plakata, priče, pjesme,
pisane ili naslikane poruke.
2. Crtež ili sliku možeš prijaviti kao individualni ili grupni rad, plakat možeš prijaviti kao
grupni ili individualni rad, a broj djece nije ograničen ukoliko se prijavljuje grupni rad.
Dimenzije crteža, slika i plakata nisu ograničene. Pjesmu i priču možeš prijaviti kao
individualni rad.

DETALJNIJE O PRIJAVI ...
1. Kada se prijavljuješ na Natječaj, trebaš priložiti pravilno popunjenu PRIJAVNICU skupa
s pripadajućim radom.
2. Ako više djece prijavljuje individualne radove, svako dijete treba imati zasebnu
prijavnicu.
3. Molimo te da na svakom radu jasno naznačiš autora, ime rada, školu, dječji vrtić,
dječji dom i mentora–nastavnika u čiju podršku prijavljuješ rad, ukoliko on postoji.
4. Na Natječaj možeš poslati maksimalno tri rada, neovisno o tome o kojoj vrsti rada je
riječ. U tom slučaju molimo te da u prijavnici navedeš za koje si sve radove autor.
5. Rad koji si poslao na Natječaj možeš dobiti natrag uz prethodnu molbu do kraja
školske godine 2015./2016.

PROCJENA RADOVA – TKO I KAKO?
1. Prijave će ocjenjivati Komisija sastavljena od odgojno-obrazovnih stručnjaka i
volontera DND Opatija i ogranka Lovran, 2 vijećnika Dječjeg gradskog vijeća Opatija, 2
forumaša Dječjeg foruma Lovran.
Komisija će napraviti predselekciju i selekciju pristiglih radova uzimajući u obzir
sljedeće kriterije: promicanje vrijednosti odredaba Konvencije UN-a o pravima
djeteta, tolerancije i dijaloga, inovativnost, kreativnost, razrađenost ideje i sveukupnu
kvalitetu.
2. Iz Natječaja će biti isključeni radovi koji su uvredljivi za bilo koju društvenu skupinu,
promiču netoleranciju, nasilje, te krše osnovna ljudska prava i slobode.
Radovi koji krše autorska prava će također biti isključeni iz Natječaja.

3. Komisija odlučuje o dodjeli nagrada najboljim radovima. Nagrade će biti dodijeljene
na ot povodom Međunarodnog dana obitelji, u svibnju 2015. godine.
4. Radovi koje Komisija ocijeni kvalitetnim bit će izloženi u Galeriji Laurus u Lovranu i
prostorijama Društva „Naša djeca“ Opatija.

I ZA KRAJ …
1. Dobivene nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.
2. Sva djeca koja će sudjelovati u Natječaju dobiti će Zahvalnicu za sudjelovanje a
mentori čiji učenici/djeca osvoje nagrade dobiti će Potvrde o sudjelovanju na
Natječaju.
3. Sadržaj radova je isključiva odgovornost autora/autorice i njihovih mentora te DND
Opatija ne preuzima odgovornost za bilo kakve nesuglasice i sporove vezane uz
vlasništvo i autorska prava koja natjecatelji i natjecateljice pošalju na Natječaj.
4. Prijavom na Natječaj pristaješ da se tvoj rad koristi u promotivne svrhe programa i
projekata DND Opatija.
5. U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici i volonteri DND Opatija i ogranak Lovran,
kao i članovi ocjenjivačke Komisije.
6. Pravila Natječaja i prijavnica se mogu preuzeti s web stranice DND Opatija www.dndopatija.hr ili s Facebook stranice DND Opatije.
7. Prijavnicu i rad treba poslati isključivo poštom na adresu:
Društvo „Naša djeca“ Opatija
M. Tita 157
51410 Opatija
tel. 051272443
Ili dostaviti osobno u ured Društva „Naša djeca“ Opatija.
8. Za sva pitanja i nejasnoće možeš nam se obratiti na info@dnd-opatija.hr. Prijave koje
stignu samo elektroničkim putem na navedenu adresu elektroničke pošte neće biti
uključene u natječajnu proceduru.
9. Radovi se primaju do 15. ožujka 2016. (priznaje se datum na poštanskom pečatu).
10. Sudjelujući u ovom Natječaju u potpunosti prihvaćaš Pravila Natječaja.

