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    * Projekt “Moja učinkovita škola 2” provodi se uz financijsku potporu Grada Zagreba.   

Natječaj „Nabaci ideju za bolju atmosferu“ 
Kad se male ruke slože, Zemlji se pomoći može! 

 

 

 

- Ideš u osnovnu školu u Zagrebu? 
 

- Promišljaš o klimi i energiji i o tome kako tvoja škola može pomoći 

sačuvati okoliš koji je okružuje? 

- Zajedno s prijateljima iz razreda, pošalji nam crtež, fotografiju, 

maketu, sliku, strip ili plakat na temu klime i energije i osvojite vrijedne 

nagrade! 

  
P r a v i l a n a t j e č a j a „Nabaci ideju za bolju atmosferu!“ : 

 

1. Organizator Natječaja je DOOR - Društvo za oblikovanje održivog razvoja (Trg kralja 

Petra Krešimira IV. 2/II, 10 000 Zagreb). 
 

2. Natječaj želi podići svijest i povećati razumijevanje učenika osnovnih škola o održivoj 

energetici i klimatskim promjenama te potaknuti interes i raspravu na teme obnovljivih 

izvora energija, energetske učinkovitosti, uštede energije i klimatskih promjena. 
 

3. Natječaj traje od 21. listopada do 14. studenog 2016. godine. 
 

4. Na Natječaj se mogu prijaviti isključivo grupni radovi razrednih odjeljenja osnovnih škola iz Grada 

Zagreba, uz obavezno vodstvo mentora koji je djelatnik iste škole.  
 

5. Broj razrednih odjeljenja koji se mogu javiti iz jedne osnovne škole nije ograničen. 
 

6. Svaki razred može se prijaviti s najviše tri grupna rada.  

  

7. Na Natječaj se prijavljuju fotografije i svi oblici likovnog izričaja. 
 

8. Prijava na Natječaj treba sadržavati popunjenu prijavnicu te pripadajući rad. Uz 

prijavnicu na svakom radu trebaju biti jasno naznačene sljedeće informacije: razred koji 

se prijavljuje, broj učenika, naziv škole, naziv rada te ime i prezime mentora. 

 

9. Primljeni radovi koji ne krše ova Pravila bit će objavljeni na Facebook stranici 

DOOR-a (https://www.facebook.com/DOOR.hr/) na kojoj će biti organizirana 

online izložba.  

10. Odluku o pobjedničkim radovima donijet će tročlani žiri DOOR-a koji će kao kriterije 
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vrednovati inovativnost, kreativnost, razrađenost ideje i sveukupnu kvalitetu. 
 

11. Razredi i mentori koji osvoje prva 3 mjesta dobit će Potvrde o sudjelovanju na Natječaju i 

osvojenim mjestima. 
 

12. Prijavom na Natječaj prijavitelj pristaje da rad bude korišten u promotivne svrhe 

programa i projekata Društva za oblikovanje održivog razvoja te da se isti objave na 

internetskim i Facebook stranicama DOOR-a. 
 

13. Iz Natječaja će biti isključeni radovi koji su uvredljivi za bilo koju društvenu skupinu ili 

promiču netoleranciju. Radovi koji krše autorska prava također će biti isključeni iz 

Natječaja. 
 

14. Sadržaj radova isključivo je odgovornost autora i njihovih mentora te Društvo za 

oblikovanje održivog razvoja ne preuzima odgovornost za bilo kakve nesuglasice i 

sporove vezane uz vlasništvo i autorska prava radova koje natjecatelji i natjecateljice 

pošalju na Natječaj. 
 

15. U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici DOOR-a ni članovi njihovih obitelji. 
 

16. Pravila Natječaja i prijavnica mogu se preuzeti s internetske stranice DOOR-a. 

 

17. Prijavnicu i rad treba poslati do 14.11.2016.: 

a) poštom/osobnom dostavom na adresu: 
 

Društvo za oblikovanje održivog razvoja 

 

Za natječaj „Nabaci ideju za bolju atmosferu!“ 

 

Trg kralja Petra Krešimira IV. 2/II, 10 000 Zagreb 

ili 

b) elektroničkom poštom na prijave@door.hr (u naslov staviti „Za natječaj „Nabaci  

ideju za bolju atmosferu!“)  – prijava mora sadržavati prijavnicu te 1-3 visokokvalitetne  

fotografije likovnog rada. 

 
 

18. Za sva pitanja i nejasnoće možete se obratiti na petra.andric@door.hr. 


