
PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U KREATIVNOM NATJEČAJU HOTELA 
PUNTA 
 
Hotel Punta raspisuje kreativni natječaj pod nazivom "MOJ GRAD!" (dalje u tekstu: Natječaj) za 
djecu, polaznike vrtića u gradu Vodice, učenike od prvog do osmog razreda Osnovne škole u 
gradu Vodice  i sve ostale stanovnike grada Vodice (dalje u tekstu: Grad). 
 
ORGANIZATOR NATJEČAJA 
Hotel Punta, Ul. Grgura Ninskog 1, 22211 Vodice (dalje u tekstu: Organizator). 
 
TEMA NATJEČAJA 
Tema Natječaja je "MOJ GRAD". 
 
CILJEVI NATJEČAJA 
Uključiti navedene skupine da svojim prijedlozima sudjeluju u predstavljanju svog Grada; 
znamenitosti i ljepota turistima i zemljama iz kojih dolaze, a borave u hotelu Punta. 
 
TRAJANJE NATJEČAJA 
Natječaj je otvoren od 14.3.2016. do 14.4.2016. godine. 
 
SUDIONICI  NATJEČAJA 
 
U Natječaju mogu sudjelovati: 

• sva djeca, polaznici vrtića u Gradu 
• svi učenici Osnovne škole u Gradu 
• svi ostali stanovnici na području Grada. 

 
Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne radove. 
 
TEHNIČKE UPUTE 
 
Sudionici Natječaja pozivaju se da u tehnici, po svom izboru, nacrtaju, naslikaju ili izrade prijedlog 
kakvim ga zamišljaju da bi trebao biti, a kojim bi najbolje predstavili svoj Grad turistima u hotelu 
Punta. 
Poslani radovi moraju biti poslani u original verziji,  fotografije, skenovi i/ili kopije i dr. se neće 
uzimati u obzir. 
 
PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE 
 
Prijavu za sudjelovanje može napraviti: 

• roditelj/zakonski zastupnik osobe mlađe od 18 godina 
• pojedinac osobno, ako je stariji od 18 godina. 

 
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju samo radovi s potpunom prijavom, a koja uz priloženi rad 
podrazumijeva i priložen u cijelosti popunjen i vlastoručno potpisan od strane osobe određene 
ovim Pravilima, obrazac-suglasnost za sudjelovanje u kreativnom natječaju "MOJ GRAD!",  koji je 
sastavni dio ovih Pravila. 
 
Radovi s nepotpunom prijavom neće biti razmatrani. 



Prijavom rada na natječaj i vlastoručnim potpisom osobe određene ovim Pravilima sudionici se 
slažu i prihvaćaju ova Pravila i uvjete za sudjelovanje u Natječaju. 
 



 

OCJENJIVANJE RADOVA 
Pristigli radovi bit će podijeljeni i ocjenjivani u 4 (četiri) kategorije: 
 
I. kategorija - radovi djece, polaznika vrtića u Gradu 
II. kategorija - radovi učenika prvog do četvrtog razreda Osnovne škole u Gradu 
III. kategorija - radovi učenika petog do osmog razreda Osnovne škole u Gradu 
IV. kategorija - radovi ostalih stanovnika na području Grada 
 
Iz svake će kategorije žiri odabrati  5 (pet) najkreativnijih radova koji će kasnije biti korišteni za  
podloga za izradu zidne slike za sobe hotela Punta te suvenira kojim će prezentirati svoj Grad 
turistima i koji će se prodavati u suvenirnici Hotela Punta. 
Kod radova će se ocjenjivati kreativnost, originalnost, izražajnost i poštivanje zadane teme 
natječaja. 
 
BROJ I SLANJE RADOVA 
 
Broj radova po sudioniku Natječaja nije ograničen. 
Radove je potrebno poslati poštom, najkasnije do 14.4.2016. (uključujući i navedeni datum), na 
adresu: 
 
HOTELI VODICEd.d. 
Grgura Ninskog 1 
22 211 Vodice 
Za kreativni natječaj "MOJ GRAD!" 
 
Uz svaki rad treba priložiti i ispunjeni obrazac za prijavu. 
Sugeriramo da se radovi šalju preporučenom poštom. 
Organizator neće koristiti radove koji ne budu odabrani od strane žirija te će ih na zahtjev 
pošiljatelja vratiti nakon završetka Natječaja. 
 
ŽIRI 
Pristigle radove ocjenjivat će žiri koji se sastoji od 6 (šest) članova predstavnika Organizatora. 
 
NAGRADE U NAGRADNOM NATJEČAJU 
 

I. kategorija - radovi djece, polaznika vrtića u Gradu 
 

1. nagrada:  
Tablet + pizza i piće za 2 osobe u hotelu Punta 
2.-5. nagrada:  
Proslava rođendana dobitnika s max. 9 prijatelja uz animatora u trajanju od 2 sata u hotelu 
Punta (proslava uključuje: prostor, pizzu za max. 10 osoba, negazirano piće, grickalice, 
rođendansku tortu iznenađenja i vodstvo animatora). 
 



 

II. kategorija - radovi učenika prvog do četvrtog razreda Osnovne škole u Gradu 
 
1. nagrada:  
Tablet + pizza i piće za 2 osobe u hotelu Punta 
 
2.-5. nagrada:  
Proslava rođendana dobitnika s max. 9 prijatelja uz animatora u trajanju od 2 sata u hotelu 
Punta (proslava uključuje: prostor, pizzu za max. 10 osoba, negazirano piće, grickalice, 
rođendansku tortu iznenađenja i vodstvo animatora). 
 
III. kategorija - radovi učenika petog do osmog razreda Osnovne škole u Gradu 
 
1. nagrada:  
Tablet + pizza i piće za 2 osobe u hotelu Punta 
 
2.-5. nagrada:  
Cinestar poklon kartica u vrijednosti 200kn + pizza i piće za 2 osobe u hotelu Punta 
 
IV. kategorija - radovi ostalih stanovnika na području Grada 
 
1. nagrada:  
Tablet + "Sanjarenje u dvoje" - Wellnes&Spa paket za 2 osobe (paket uključuje: masažu 
"Punta", piling tijela, korištenje relax zone, bazena s hidromasažom i jacuzzi bazena za 2 osobe u 
trajanju od 4h) 
 
2.-5. nagrada:  
"Sanjarenje u dvoje" - Wellnes&Spa paket za 2 osobe (paket uključuje: masažu "Punta", piling 
tijela, korištenje relax zone, bazena s hidromasažom i jacuzzi bazena za 2 osobe u trajanju od 4h) 
 
OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA I PODJELA NAGRADA 
Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni na internet portalu Organizatora (www.hotelivodice.hr)  
25.4.2016. godine. 
Nagrađena djela bit će objavljena na internet portalu  Organizatora (www.hotelivodice.hr), na 
facebook stranici Organizatora FCB Hotel Punta Vodice te javno izložena u prostorima hotela 
Punta od 30.4.2016. godine. 
Nagrade dobitnicima bit će podijeljene na javnoj proslavi 47. rođendana hotela Punta u subotu, 
30.4.2016. godine. 
 
AUTORSKA I SRODNA PRAVA 
Sudionici Natječaja ili njihovi roditelji/zakonski zastupnici prihvaćanjem ovih Pravila i prijavom za 
sudjelovanje 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 ili njihovi roditelji/zakonski zastupnici suglasni su da organizator Natječaja 
stječe na radovima, koji budu odabrani kao najkreativniji radovi u skladu s ovim pravilima, 
isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade te 
korištenja na prodajnim suvenirima, u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti Sudionika 
te se odriču svih prava na radovima. 
 



Dobitnik, osim nagrade određene ovim pravilima, nema pravo na dodatne novčane naknade. 
 
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 
Svi osobni podaci prikupljeni od sudionika nagradnog natječaja koriste  se u skladu sa 
Zakonom o zaštiti osobnih podataka.  
 

Sudionici nagradnog natječaja ili njihovi roditelji/zakonski zastupnici izričito se slažu da 
organizator nagradnog natječaja njihove osobne podatke koristi za potrebe nagradnog natječaja i 
za svoje prodajne aktivnosti (informiranje o proizvodima, uslugama i svojim promotivnim 
aktivnostima). 
Sudionik nagradnog natječaja ili njegov roditelj/zakonski zastupnik mogu pismeno otkazati 
svoju suglasnost za korištenje osobnih podataka  za prodajne aktivnosti organizatora porukom na 
e-adresu sales@hotelivodice.hr. Organizator jamči brisanje podataka najkasnije 15 dana od 
primitka obavijesti o otkazivanju suglasnosti. 
 
Dobitnik organizatoru nagradnog natječaja izričito dozvoljava objavu svojih osobnih 
podataka u sredstvima javnog informiranja i na internetu s ciljem informiranja o 
rezultatima nagradnog natječaja, odnosno preuzimanja nagrade. 
 
MEDIJSKO IZVJEŠTAVANJE 
Podjela nagrada Natječaja može biti medijski popraćeno stoga je izloženost sudionika Natječaja i 
njihovih djela u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima vjerojatna, što sudionici Natječaja ili 
njihovi roditelji/zakonski zastupnici prihvaćaju prijavom rada na Natječaj. 
 
DOSTUPNOST PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 
Pravila nagradnog natječaja objavljena su na internet portalu http://www.hotelivodice.hr/ te su 
dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradnog natječaja. 
 
OSTALE ODREDBE 
Organizator neće uvažiti zakašnjele, nepotpune ili pogrešno ispunjene prijave za nagradni natječaj. 
Odluke organizatora nagradnog natječaja o svim pitanjima vezanima uz nagradni natječaj su 
konačne i vrijede za sve sudionike. 
 Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo izmjena ovih pravila ako to zahtijevaju pravni, 
tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama pravila sudionici će biti 
obaviješteni objavom na internet portalu http://www.hotelivodice.hr/. Nastavak sudjelovanja u 
nagradnom natječaju nakon objave eventualnih promjena pravila znači da sudionik prihvaća i slaže 
se s promjenama.  
Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradnog natječaja "MOJ GRAD!", koje nije 
moguće riješiti sporazumno, nadležan je sud u Šibeniku.  
 
Pravila vrijede od 14.3.2016. 
Organizator nagradnog natječaja: hotel Punta 



 

 
 
 
SUGLASNOST ZA SUDJELOVANJE U KREATIVNOM NATJEČAJU "MOJ GRAD!" 
 
PODACI O SUDIONIKU NATJEČAJA 
 
Ime i prezime:  
Datum rođenja:  
Adresa (ulica, broj i grad):  
Telefon/mobitel:  
Razred:  
Opis prijedloga suvenira:  
  
  
  
 
PODACI O RODITELJU/ZAKONSKOM ZASTUPNIKU  
(za maloljetnu osobu) 
 
Ime i prezime:  
Adresa (ulica, broj i grad):  
Telefon/mobitel:  
Vlastoručni potpis 
roditelja/zakonskog 
zastupnika maloljetnog 
sudionika natječaja: 
 

 

 
Mjesto i datum:  
 
Vlastoručni potpis 
sudionika natječaja starijeg 
od 18 godina: 

 

 
 
 

Značenje Vašeg potpisa na ovom obrascu: 
Vlastoručnim potpisom potvrđujem da su svi podaci na ovom obrascu točni. Svojim potpisom 
potvrđujem da su mi Pravila i uvjeti kreativnog natječaja "MOJ GRAD! (dalje u tekstu: Natječaj) 
poznati, jasni i razumljivi te da na njih dajem svoju slobodnu privolu. 
Roditelj/zakonski zastupnik maloljetne osobe potpisom potvrđuje da ima zakonsko pravo 
zastupati gore navedenog sudionika Natječaja  te da je suglasan da sudjeluje u Natječaju. 
Slažem se da Organizator Natječaja može radove prijavljene na natječaj koristiti u promotivne i 
druge svrhe te ih po potrebi preraditi. 
Puni tekst Pravila kreativnog Natječaja "MOJ GRAD!" dostupan je na www.hotelivodice.hr 



 


