
Europi iz Dalmacije 

Pravila nagradnog natječaja Europi iz Dalmacije 

Članak 1. Organizator nagradnog natječaja 

Organizator nagradnog natječaja je Informacijski centar EUROPE DIRECT Split (u daljnjem 

tekstu Organizator), Domovinskog rata 2, Split. 

Članak 2. Svrha priređivanja nagradnog natječaja 

Organizator priređuje nagradni natječaj za likovne radove u svrhu predstavljanja novih 

programskih aktivnosti Europe Direct Split za naredno petogodišnje razdoblje. Europe Direct 

Split član je mreže Europe Direct Hrvatska koja je dio sveeuropske mreže centara  koji 

približavaju Europsku uniju lokalnom odnosno regionalnom stanovništvu i potiču ih na 

uključivanje rasprave o budućnosti Europske unije. U okviru aktivnosti koja promiče suradnju 

s mladima, a osobito Školama ambasadorima EU, ovaj je natječaj namijenjen upravo 

učenicima navedenih škola.  

Članak 3. Trajanje nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj traje od 8. listopada do 3.studenog. Radovi se zaprimaju do 3.studenog 

2021. do 12:00. koje sudionici mogu poslati poštom ili donijeti osobno na adresu: Europe 

Direct Split/za natječaj EU iz Dalmacije 

Članak 4. Pravila nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na facebook 

stranici https://www.facebook.com/EuropeDirectSplit prije početka nagradnog natječaja. 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju 

Na nagradnom natječaju mogu sudjelovati Škole ambasadori EU s područja Splitsko-

dalmatinske županije 

Članak 6. Kako sudjelovati? 

Tema nagradnog natječaja je „EUROPI IZ DALMACIJE“ – prihvaćaju se radovi svih 

likovnih tehnika, materijala ili sličnog. Zabranjeno je prijaviti radove preuzete s Interneta. Svi 

prijedlozi moraju biti autorski i ne smiju biti objavljeni, izvedeni ili nagrađivani. 

Radovi će biti nagrađivani za najbolji individualni rad. 

Natjecatelji mogu sudjelovati u nagradnom natječaju tako da svoje radove osobno dostave ili 

pošalju poštom najkasnije do 3. studenog 2021. godine do 12:00 na adresu: 

EUROPE DIRECT Split 

Za natječaj #Europi iz Dalmacije 

Domovinskog rata 2 

21000 Split 

Svaki rad mora imati priloženu potpisanu suglasnost (u prilogu), ime autora, razreda, mentora 

i škole.  

https://www.facebook.com/EuropeDirectSplit


Komunikacija vezana uz nagradni natječaj provodit će se putem 

emaila: katarina.banic@rera.hr; barbara.govorcin@rera.hr 

Članak 7. Odabir nagrađenih radova 

Najbolje radove nagradnog natječaja odabrat će stručni žiri čije članove određuje organizator 

natječaja. 

Članak 8. Obavijest o rezultatima natječaja i dodjeli nagrada 

Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na stranicama Informacijskog centra 

EUROPE DIRECT Split i poslana putem e-maila odabranim mentorima sudionika. Dodjela 

nagrada održat će se 12. studenog 2021. u okviru predstavljanja novog programskog razdoblja 

Europe Direct Splita te će ovisiti o propisanim epidemiološkim mjerama i uputama. 

Članak 9. Općenito o nagradama i dobitnicima 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na 

treću osobu nije moguć. Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli 

nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s 

pravilima i uvjetima nagradnog natječaja. 

Nagrada natječaja je posjet europskim institucijama u Bruxellesu za dva rada najbolje 

ocijenjena prema sudu ocjenjivačkog žirija. Realizacija nagrade ovisit će o propisanim 

epidemiološkim mjerama i uputama. Nagrada predviđa i pratnju dva mentora prvog odnosno 

drugonagrađenog autora djela.  

Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze organizatora prema dobitniku. 

Članak 10. Suglasnost s pravilima 

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća navedena pravila 

nagradnog natječaja. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena na facebook 

stranici https://www.facebook.com/EuropeDirectSplit 

Članak 11. Korištenje pristiglih radova 

Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je 

organizator ovlašten koristiti njihove radove u promotivne svrhe. 

Članak 12. Zaštita osobnih podataka 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da organizator 

njegove osobne podatke sudionika pohrani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 

Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. 

Sve informacije i nagrade osigurava Informacijski centar EUROPE DIRECT Split. 
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