PRIREĐIVAČ NATJEČAJA
Priređivač natječaja pod nazivom „Likovni izaZOOv” (u daljnjem tekstu: Natječaj) je Alfa
d. d., Nova Ves 23a, Zagreb, OIB: 07189160632 (u daljnjem tekstu: Priređivač).
CILJ NATJEČAJA
Dvanaest odabranih dječjih radova (jedan rad = jedan mjesec) postat će dijelom
kalendara čija će prodaja biti humanitarnog karaktera.
Priređivač će Centru za rehabilitaciju Silver donirati iznos u vrijednosti prodanih
primjeraka kalendara.
Centar za rehabilitaciju Silver ustanova je socijalne skrbi jedinstvena u ovom dijelu
Europe koja u rehabilitaciju osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
uključuje rad sa psima pomagačima (psi vodiči, rehabilitacijski i terapijski psi).
TEMA NATJEČAJA
Portret personificirane životinje ili Životinja u pokretu
Tehnika: stirotisak
SUDIONICI NATJEČAJA
Na Natječaju mogu sudjelovati svi učenici od prvog do osmog razreda u RH.
Na Natječaj je moguće prijaviti individualne i grupne učeničke radove.

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE
Prijava na Natječaj vrši se slanjem rada uz popunjeni obrazac suglasnosti roditelja ili
učitelja koji je moguće preuzeti na službenim mrežnim stranicama Priređivača.
BROJ RADOVA I SLANJE
Radove je u fizičkom obliku, do 9. studenog 2020., potrebno poslati na adresu:
Izdavačka kuća Alfa
Za natječaj „Likovni izaZOOv”
Nova Ves 23a
10000 Zagreb
Uz likovni rad potrebno je dostaviti ispunjenu i potpisanu suglasnost za sudjelovanje
na Natječaju te podatke o svakom sudioniku Natječaja (ime, prezime, škola i razred) –
čitljivo navedene na poleđini svakog rada.
Na adresu Priređivača šalje se isključivo otisak, ne stirodur.
Radovi na čijoj se poleđini ne nalaze podatci o autoru/autorima neće se razmatrati.
Kao osoba za kontakt vodit će se ona osoba koja je vlastoručnim potpisom dala pisanu
suglasnost za učenikovo sudjelovanje na Natječaju. Navedeni podatci za kontakt koristit
će se isključivo za kontaktiranje nagrađenih.
Priređivač će nakon završetka Natječaja vratiti pošiljateljima radove koje žiri nije
odabrao ako to pošiljatelj zatraži.
Likovni radovi pristigli na Natječaj bez potpisane suglasnosti neće se razmatrati.
Ovdje možete preuzeti suglasnost za roditelje / zakonske zastupnike:
http://alfaportal.hr/dokumenti/Suglasnost-Roditelji.pdf

Ovdje možete preuzeti suglasnost za učitelje:
http://alfaportal.hr/dokumenti/Suglasnost-nastavnici.pdf

Radove je također moguće predati Alfinom predstavniku na vašoj školi.
TEHNIČKE UPUTE
Likovni rad mora zadovoljavati sljedeće kriterije:
1. Rad mora biti izrađen tehnikom stirotiska.
2. Otisak mora biti napravljen na uspravno (okomito; portretno) orijentiranom
bijelom papiru iz Alfine likovne mape. Dimenzija papira nije određena.

3. Otisak mora prikazivati portret personificirane životinje ili životinju u pokretu.
Sudionik natječaja sam odabire temu.
4. Preporučujemo da personificirane životinje na radovima imaju različite
dodatke (mašne, naočale, šešire…). Kreativnost i maštovitost objeručke
prihvaćamo!
Poslani radovi moraju biti originalni; fotografije, skenovi i/ili kopije i dr. neće se uzimati
u obzir.
Priređivač će samostalno odrediti koji će mjesec u kalendaru ilustrirati nagrađeni rad te
će rad, ako je potrebno, prilagoditi.
Za potrebe natječaja učitelj stirodur može naručiti na info@alfa.hr ili od Alfinog
promotora.
Primjeri motiva (ali ne i tehnike):

TRAJANJE NATJEČAJA I OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
Natječaj je otvoren do 9. studenog 2020. Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni 16.
studenog 2020. na mrežnim stranicama www.alfa.hr, www.alfaportal.hr te na FB
stranici izdavačke kuće Alfa.
Proglašenje rezultata Natječaja i dodjela nagrada mogu biti medijski popraćeni, stoga je
izloženost sudionika Natječaja i njihovih radova u tiskanim, elektroničkim i digitalnim
medijima vjerojatna, što mentori sudionika Natječaja prihvaćaju slanjem rada na
Natječaj.

OCJENJIVANJE RADOVA I ŽIRI
Pristigle radove ocjenjivat će na temelju kreativnosti, originalnosti i tehničke izvedbe
peteročlani stručni žiri koji čine:
Ksenija Bertol Tisanić
Natalija Stipetić Čus
Irena Lenard
Ivan Herceg
Nandi Plužarić.
NAGRADE
Dvanaest (12) najboljih likovnih radova prema odabiru stručnog žirija bit će nagrađeno
vrijednim likovnim priborom i prigodnim poklonima. Pobjedničke grupe bit će
nagrađene objedinjenom nagradom, a pojedinci pojedinačnom.
Priređivač će organizirati virtualnu izložbu pristiglih radova.
ZAŠTITA PODATAKA
Prijavom na Natječaj učitelj koji prijavljuje dijete (koji jamči da ima pristanak roditelja,
tj. zakonskog skrbnika prijavljenog djeteta) daje izričitu dobrovoljnu privolu da se
ustupljeni djetetovi podatci koriste (obrađuju) u svrhu sudjelovanja na Natječaju i
objavljivanja obavijesti o rezultatima Natječaja, a koje će Alfa d. d., Nova Ves 23a, Zagreb
koristiti samo u te svrhe i neće ih dostavljati trećima, niti će ih iznositi izvan RH i to tako
da se podatci koriste sve do završetka Natječaja (nakon kojeg će se ustupljeni podatci
brisati) ili do ranijeg povlačenja privole na koju uvijek ima pravo. Učitelj koji prijavljuje
dijete (koji jamči da ima pristanak roditelja, tj. zakonskog skrbnika prijavljenog djeteta)
može od Alfe d. d. poštom ili elektroničkim putem zatražiti pristup osobnim podatcima,
ispravak i/ili brisanje podataka, ograničavanje obrade podataka s pravom na ulaganje
prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, postavljanje upita službeniku za
zaštitu podataka putem elektroničke pošte: szp@alfa.hr ili poštom na adresu: Nova Ves
23a, 10000 Zagreb te pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatra da je
došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka.
AUTORSKA I SRODNA PRAVA
Sudionici Natječaja, odnosno učitelji, izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo
sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska
prava ili prava intelektualnog vlasništva. Sudionici Natječaja suglasni su da Priređivač
stječe nad radovima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja,
reproduciranja i po potrebi prerade te korištenja u promotivne i druge svrhe, bez
daljnje suglasnosti Sudionika. Sudionici Natječaja suglasni su da Priređivač može
objaviti sve pristigle radove na svojim mrežnim stranicama.

