
Opći uvjeti natječaja “Ronnie’s Easter Adventure” 

Rokovi natječaja 

1. faza: 22.2.2019. – 1.4.2019. – prijava za sudjelovanje, priprema učitelja i učenika za izvedbu 
te izvedba i predaja odabranih radova  

 2. faza: 2.4. – 14.4.2019. procjena i odabir prijavljenih radova 

3. faza: 15.4.2019. proglašenje rezultata natječaja 

 

Uvjeti natječaja 

Natječaj je namijenjen svim učenicima od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. Učitelji 

mogu prijaviti do 5 radova koje su učenici izradili individualno ili u grupama od 1 do 4 sudionika. 

 

Način predaje radova: papirnata i digitalna slikovnica 

Papirnata slikovnica 

Odabrane radove učitelji/učiteljice predaju zaštićene i zapakirane terenskom predstavniku 
Profil Kletta zaduženom za njihovu školu. Svaki rad na poleđini mora sadržavati sljedeće 
podatke: ime i prezime učenika ili skupine do četiri učenika, razred, ime i adresu škole, ime i 
prezime učitelja te njegove podatke za kontakt. Tablicu za podatke preuzmite u prilogu. 

Napomena: molimo da podatke unesete digitalno u tablicu. 

  

Digitalna slikovnica 

Odabrane radove učitelji/učiteljice izrađene u digitalnom alatu mystorybook.com te šalju 
elektroničkom poštom na adresu engleski.jezik@profil-klett.hr. Svaki rad mora sadržavati 
sljedeće podatke: ime i prezime učenika ili skupine do četiri učenika, razred, ime i adresu škole, 
ime i prezime učitelja te njegove podatke za kontakt.  
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Suglasnosti  

Likovni radovi pristigli na Natječaj bez potpisane suglasnosti neće se razmatrati.  

  

ZAŠTITA PODATAKA Prijavom na Natječaj roditelj djeteta ili učitelj koji prijavljuje dijete (koji 
garantira da ima pristanak roditelja prijavljenog djeteta) daje izričitu dobrovoljnu privolu da se 
ustupljeni podatci djeteta koriste u svrhu sudjelovanja na natječaju „Ronnie’s Easter 
Adventure“ i obavijestima o rezultatima Natječaja izdavačke kuće Profil Klett, Zagreb, koje će ih 
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 i natječajnih aktivnosti (nakon kojeg će se ustupljeni 
podatci brisati) ili ranijeg povlačenja privole na koju uvijek ima pravo. Roditelj djeteta ili učitelj 
koji prijavljuje dijete (koji garantira da ima pristanak roditelja prijavljenog djeteta) od Profil 
Kletta poštom ili elektroničkim putem može 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 
elektronske pošte: privatnost@profil-klett.hr ili poštom na adresu: Ulica Petra Hektorovića 2, 10 
000 Zagreb te pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatra da je došlo do bilo 
kakve povrede u obradi osobnih podataka. 

  

Vrednovanje  

Svaku natječajnu kategoriju ocjenjivat će poseban stručni i umjetnički žiri sastavljen od 
najmanje tri člana: učitelja, umjetnika i stručnjaka. Imena članova stručnog žirija bit će 
naknadno objavljena. 

  

Nagrade i priznanja 

U svakoj će kategoriji biti odabrana 3 najuspješnija rada i 7 pohvaljenih radova posebno za 
tiskanu kategoriju, a posebno za digitalnu kategoriju. Ukupno 20 nagrađenih i pohvaljenih 
radova. 

Autori i mentori 3 najuspješnija rada u svakoj kategoriji dobit će nagrade, a autori i mentori 7 
pohvaljenih radova u svakoj kategoriji dobit će zahvalnice i poticajne nagrade. 

Svi sudionici dobivaju potvrde za sudjelovanje u natječaju. 

 

mailto:privatnost@profil-klett.hr

