
Upute, uvjeti i pravila za natječaj za izradu video intervjua „Pažnja, snima se!“ 

 

1. Organizator i provoditelj natječaja je Društvo Naša djeca Ozalj (u nastavku: DND), Kolodvorska 9, 

47280 Ozalj, Hrvatska. 

2. Natječaj se organizira u svrhu provođenja aktivnosti Dječjeg tjedna i u svrhu poticanja 

audiovizualnog stvaralaštva djece. 

Nakon provedbe natječaja DND stječe pravo iskorištavanja prijavljenih video intervjua isključivo u 

obrazovne i informativne svrhe, o čemu se autor video intervjua obvezuje popunjenom i potpisanom 

prijavnicom na natječaj. 

3. Natječaj pretpostavlja izradu i prijavu video intervjua s bilo kojom autoru zanimljivom osobom 

(ravnatelj, učitelj, baka, susjed, trener, prijatelj, brat ili sestra....) trajanja do 2 (dvije) minute. 

4. Natječaj traje od 22. rujna do 2. listopada 2017. godine. 

5. Na natječaj se mogu prijaviti djeca do navršene 15. godine. Prijavitelj može biti isključivo 

pojedinac, a može prijaviti najviše 2 (dva) rada. 

a. Autor za prijavu mora imati potpisanu prijavnicu od strane roditelja odnosno zakonskog 

zastupnika/ skrbnika koji zastupa svojim potpisom autora video intervjua. 

b. Autor mora prethodno osigurati suglasnost roditelja odnosno zakonskog zastupnika/ skrbnika za 

sudjelovanje maloljetnih osoba u izradi video intervjua. 

6. Dovršene video intervjue potrebno je poslati u inbox facebook stranice DND-a, a može ih poslati 

bilo koja osoba uz navod imena i prezimena autora. Video intervjui moraju biti dostupni do kraja svih 

natječajnih aktivnosti, zaključno s dodjelom nagrada. 

7. Za prijavu na Natječaj potrebno je priložiti pravilno popunjenu i potpisanu Prijavnicu. Prijavnica se 

može preuzeti na facebook stranici DND-a https://web.facebook.com/dnd.ozalj/ ili zatražiti putem e-

maila dnd.ozalj@gmail.com.  

8. Radove koji će konkurirati za nagrade odabrat će povjerenstvo sastavljeno od predstavnika DND-a, 

Gradske knjižnice i čitaonice Ivana Belostenca Ozalj i stručni suradnik novinarka Majda Petrunić. 

9. Procjenjivat će se kriteriji poštivanja formalnih uvjeta natječaja (rok, tehnička ispravnost), 

povezanost sa zadanom temom, razina kreativnosti i inovativnosti obrade teme. 

10. Iz natječaja će biti isključeni radovi koji sadrže direktno kopirane dijelove tuđih radova, uvredljive 

poruke i govor mržnje te koji krše ljudska prava. 

11. Rezultati natječaja bit će objavljeni 6. listopada 2017. godine u Domu hrvatskih branitelja u Ozlju. 

12. Bit će nagrađena tri video intervjua, i to na sljedeći način: 

1. mjesto: mobitel 

2. mjesto: poklon u vrijednosti 200,00 kuna 

3. mjesto: besplatna pizza u Pizzeriji Lav 

13. Dodjela nagrada bit će organizirana prilikom objave pobjednika natječaja 6. listopada 2017. 

godine u Domu hrvatskih branitelja u Ozlju. 
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14. DND kao provoditelj natječaja nije odgovoran za sadržaj radova te eventualna pitanja i 

nesuglasice vezane uz vlasništvo i autorska prava prijavljenih radova.  

15. U natječaju mogu sudjelovati samo djeca s područja Ozlja i okolice. 

16. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu potrebno je dostaviti učiteljici Karli Lenuzzi ili učiteljicama 

područnih škola u kojima autori pohađaju nastavu. 

Prijavnica se može preuzeti na facebook stranici DND-a https://web.facebook.com/dnd.ozalj/ ili 

zatražiti putem e-maila dnd.ozalj@gmail.com.  

17. Za sve informacije o Natječaju možete se obratiti u inbox facebook stranice DND-a ili putem e-

maila dnd.ozalj@gmail.com 

18. Prijavnice i radovi zaprimaju se do ponedjeljka 2. listopada 2017., do 23:59 sati. 

19. Sudjelujući u ovom natječaju prijavitelji u potpunosti prihvaćaju pravila Natječaja. 
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