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Turistička zajednica grada Vodica raspisuje  

 
natječaj za odabir suvenira grada Vodica 

 
 
 
1. Natječaj je javan, a pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe. 

2. Ispunjavanjem prijavnice i slanjem prijedloga suvenira s pripadajućim opisom pravna ili fizička 

 osoba stječe status sudionika. 

 Nepotpune prijave neće se prihvatiti. 

3. Prijedlog suvenira mora biti originalno autorsko djelo. 

4. Prijedlozi mogu biti: umjetničko-obrtnički proizvodi, rukotvorine, gastro proizvodi, multimediji i 

 slični proizvodi umjetničke ili uporabne vrijednosti. 

5. Autor mora dostaviti konačno izrađene prijedloge suvenira i prijedlog dizajna ambalaže. 

6. Pravovremene prispjele radove ocjenjivati će povjerenstvo Turističke zajednice grada Vodica.  

7. Kriteriji vrednovanja suvenira su: estetska vrijednost, originalnost, prepoznatljivost, izvedivost, 

 praktičnost, ekonomska pristupačnost proizvoda i pakiranje. 

8. Povjerenstvo će nakon odabira dodijeliti tri jednokratne otkupne nagrade: 

 1. nagrada 5.000 kn 

 2. nagrada 3.000 kn 

 3. nagrada 1.000 kn 

9. TZ grada Vodica pridržava pravo korištenja nagrađenih suvenira, a autori se odriču prava na 

 autorsku  naknadu. Svako eventualno daljnje korištenje regulirati će se ugovorom s autorom 

 suvenira. 

10. Po završenom natječaju TZG Vodice zadržava nagrađene radove, a sve ostale radove vraća 

 autorima. 

11. Ukoliko povjerenstvo ocijeni da niti jedan rad ne udovoljava zahtjevima ovog  natječaja, TZG 

 Vodice zadržava pravo ne izabrati niti jedno rješenje. 

12. Autor snosi osobnu odgovornost za prijavljeni prijedlog suvenira, odnosno originalnost suvenira. 

  TZG Vodice zadržava pravo za eventualnim izmjenama uvjeta ovog natječaja o čemu je dužna 

 pravodobno obavijestiti javnost na način kako je objavljen natječaj. 

13. Svi sudionici će biti putem e-maila obaviješteni o ishodu natječaja. 

14. Dodatne informacije mogu se zatražiti putem e-maila: info@vodice.hr ili na broj tel. 022/ 443 888. 



15. Natječaj je otvoren do 11. siječnja 2015. Radovi se s prijavnicom dostavljaju na adresu: 

 Turistička zajednica grada Vodica, Obala Vladimira Nazora bb, 22 211 Vodice s naznakom NE 

 OTVARAJ – natječaj za odabir suvenira grada Vodica. TZG Vodice ne odgovara za primjerke koji nisu 

 primjereno osigurani prilikom slanja. 

 

 

 

 

 

 

         Turistička zajednica grada Vodica 


