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PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U LIKOVNOM NATJEČAJU “TESLA”! 

 

I. tehnička škola Tesla (dalje: Organizator) organizira likovni natječaj "TESLA!" (dalje u 

tekstu: Natječaj) za učenike od prvog do četvrtog razreda. 

 

TEMA NATJEČAJA 

Tema natječaja je lik Nikole Tesle iz profila. 

 

CILJEVI NATJEČAJA 

Poticanje učeničke kreativnosti, likovnog izražavanja i stvaralaštva. 

 

TRAJANJE NATJEČAJA 

Natječaj je otvoren od 28. prosinca 2021. do 7. siječnja 2022. godine. 

Organizator zadržava pravo promjene trajanja natječaja, njegove odgode ili otkazivanja. U 

tom slučaju promjena će biti objavljena na ovoj mrežnoj stranici.  

 

SUDIONICI NATJEČAJA 

U Natječaju mogu sudjelovati svi učenici od prvog do četvrtog razreda I. tehničke škole 

Tesla. 

Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove. 

Grupni učenički radovi ne mogu sudjelovati u Natječaju te takvi radovi neće biti razmatrani. 

 

TEHNIČKE UPUTE 

Format niti podloga za crtanje/slikanje nisu definirani. 

Izrada likovnih radova dozvoljena je u svim izričajima i tehnikama, kao i u svim bojama, iako 

je poželjna crno-bijela tehnika.  

Poslani radovi moraju biti originalni; fotografije, skenovi i/ili kopije drugih autora neće se 

uzimati u obzir. 
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PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE 

Prijavom se smatra slanje rada na e-mail adresu: natjecaj.tesla@gmail.com. Prijava mora 

sadržavati ime i prezime učenika, datum rođenja, razred i razredni odjel, naziv rada. 

Radovi s nepotpunom prijavom neće se razmatrati. 

 

SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA 

Kako bi učenik imao pravo sudjelovanja u Natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskog 

zastupnika. Roditelj/zakonski zastupnik daje suglasnost potpisom Suglasnosti. 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

U svrhu provedbe Natječaja, Organizator prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika 

Natječaja i njihovih roditelja/zakonskih zastupnika i to: 

za sudionika: ime i prezime, spol, godina rođenja, razred. 

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu pripreme, organiziranja i provedbe Natječaja, odabira 

najkreativnijeg rada, objave rezultata Natječaja na web stranici škole, tiskanim, elektronskim i 

digitalnim medijima te društvenim mrežama, ostvarivanja kontakta sa sudionikom, radi slanja 

diploma za sudjelovanje svim sudionicima natječaja. 

Osobni podaci prikupljaju se jer je njihova obrada nužna za ostvarivanje Natječaja, prava i 

obveza koje proizlaze iz ovog Natječaja, odnosno poštivanja pravnih obveza voditelja obrade 

(Organizatora), legitimnog interesa voditelja obrade (Organizatora), te se prikupljaju na 

temelju privole ispitanika (Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik). 

Osobni podaci Sudionika – pobjednika (ime i prezime sudionika, razred, rad) bit će objavljeni 

i dostupni na ovoj stranici najdulje u periodu od 10 godina od trenutka objave, a koja će biti 

najranije 18. siječnja 2022. godine, te će nakon toga biti brisani. 
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Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, može u svako doba od voditelja obrade 

(Organizatora) zatražiti pristup prikupljenim Osobnim podacima koji se na njega odnose, kao 

i ispravak i brisanje prikupljenih Osobnih podataka te ograničavanje obrade prikupljenih 

Osobnih podataka. 

Prijavom se smatra slanje rada na e-mail adresu: natjecaj.tesla@gmail.com. Prijava mora 

sadržavati ime i prezime učenika, datum rođenja, razred i razredni odjel, naziv rada. 

Radovi s nepotpunom prijavom neće se razmatrati. 

 

SUGLASNOST RODITELJA/ZAKONSKOG ZASTUPNIKA 

Kako bi učenik imao pravo sudjelovanja u Natječaju, nužna je suglasnost roditelja/zakonskog 

zastupnika. Roditelj/zakonski zastupnik daje suglasnost potpisom Suglasnosti. 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

U svrhu provedbe Natječaja, Organizator prikuplja i obrađuje osobne podatke sudionika 

Natječaja i njihovih roditelja/zakonskih zastupnika i to: 

za sudionika: ime i prezime, spol, godina rođenja, razred. 

Osobni podaci prikupljaju se u svrhu pripreme, organiziranja i provedbe Natječaja, odabira 

najkreativnijeg rada, objave rezultata Natječaja na web stranici škole, tiskanim, elektronskim i 

digitalnim medijima te društvenim mrežama, ostvarivanja kontakta sa sudionikom, radi slanja 

diploma za sudjelovanje svim sudionicima natječaja. 

Osobni podaci prikupljaju se jer je njihova obrada nužna za ostvarivanje Natječaja, prava i 

obveza koje proizlaze iz ovog Natječaja, odnosno poštivanja pravnih obveza voditelja obrade 

(Organizatora), legitimnog interesa voditelja obrade (Organizatora), te se prikupljaju na 

temelju privole ispitanika (Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik). 
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Osobni podaci Sudionika – pobjednika (ime i prezime sudionika, razred, rad) bit će objavljeni 

i dostupni na ovoj stranici najdulje u periodu od 10 godina od trenutka objave, a koja će biti 

najranije 18. siječnja 2022. godine, te će nakon toga biti brisani 

Sudionik, njegov roditelj/zakonski zastupnik, može u svako doba od voditelja obrade 

(Organizatora) zatražiti pristup prikupljenim Osobnim podacima koji se na njega odnose, kao 

i ispravak i brisanje prikupljenih Osobnih podataka te ograničavanje obrade prikupljenih 

Osobnih podataka 

 

AUTORSKA I SRODNA PRAVA 

Sudionici Natječaja, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici izjavljuju da je svaki 

prijavljeni rad originalno likovno djelo sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da 

nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva. 

Sudionici Natječaja i njihovi roditelji/zakonski zastupnici suglasni su da organizator Natječaja 

stječe nad likovnim radom koji bude odabran kao najkreativniji rad u skladu s ovim pravilima 

isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i prema potrebi prerade 

za korištenje u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti sudionika. 

Za pobjednika Natječaja osigurana je prikladna nagrada. 

 

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA 

Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni najkasnije do 15. siječnja 2022. godine na ovoj 

stranici. 

Ukoliko dođe do promjene termina objave rezultata Natječaja, promjena će biti objavljena na 

ovoj stranici. 

 


