Pravila i uvjeti za sudjelovanje u likovnom natječaju

Matematika na kalendaru
Priređivač Natječaja

Priređivač natječaja pod nazivom Matematika na kalendaru (u daljnjem tekstu: Natječaj) je Element d.o.o. za nakladništvo, Mančetićeva 2, 10000 Zagreb, OIB: 71412305441 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

Cilj Natječaja
Dvanaest (12) odabranih likovnih radova, po jedan rad za svaki mjesec u godini, postat će dijelom kalendara za
2022. godinu koji će u konačnici krasiti zidove učionica.

Teme Natječaja
Matematika u mome mjestu
Ljepota je u očima matematičara
Matematika ne znači samo brojke

Sudionici Natječaja
Na Natječaj se mogu prijaviti učenici viših razreda osnovnih škola (od 5. do 8. razreda) Republike Hrvatske.
Na Natječaj se može poslati individualni rad učenika ili skupni rad.

Prijava za sudjelovanje
Prijava na Natječaj vrši se slanjem rada uz popunjeni obrazac o suglasnosti roditelja, skrbnika ili nastavnika koji se
mogu preuzeti na službenim mrežnim stranicama Priređivača element.hr.
Likovni radovi pristigli na Natječaj bez potpisane Suglasnosti neće se razmatrati.

Broj radova i slanje
Broj radova ograničen je na jedan rad po učeniku ili skupini učenika. U jednoj omotnici smije biti više radova i pripadajućih Suglasnosti.
Radove je potrebno poslati poštom do 31. listopada 2021. na adresu:
Element d.o.o. za nakladništvo
Menčetićeva 2
10 000 Zagreb
s napomenom: Za likovni natječaj
Uz likovni rad potrebno je dostaviti ispunjenu i potpisanu Suglasnost za sudjelovanje u Natječaju te podatke o svakom sudioniku Natječaja (ime, prezime, škola, razred i tema Natječaja) čitljivo navedene na poleđini svakog rada.
Radovi na čijoj se poleđini ne nalaze podatci o autoru/autorima neće se razmatrati.
Kao osoba za kontakt vodit će se ona osoba koja je vlastoručnim potpisom dala pisanu suglasnost za učenikovo
sudjelovanje na Natječaju. Navedeni podatci za kontakt koristit će se isključivo za obavještavanje nagrađenih.
Pristigli radovi koje ocjenjivački sud nije odabrao ne vraćaju se sudionicima Natječaja.

Ocjenjivanje radova i ocjenjivački sud
Pristigle radove na temelju kreativnosti, orginalnosti i tehničke izvedbe ocjenjivat će tročlani ocjenjivački sud:
1. Sandra Gračan, glavna urednica
2. Ivana Elezović, grafička urednica
3. Edo Kadić, grafički urednik.

Tehničke upute
Likovni rad mora zadovoljiti dva kriterija:
1. mora sadržavati samo jednu temu natječaja
2. treba biti realiziran na vodoravno (pejzažno) položenom papiru A3 formata.
Izbor likovnih tehnika prepušta se učeniku/učenicima.
Svi radovi koji neće zadovoljiti osnovne tehničke upute neće ući u konačni odabir.
Poslani radovi moraju biti originalni. Sve ostalo; fotografije, preslike i dr., neće se uzimati u obzir. Radovi se pri slanju
ne smiju presavijati u omotnici. Takvi radovi, također, neće ući u konačni odabir.

Trajanje Natječaja i objava rezultata Natječaja
Natječaj je otvoren od 15. travnja do 31. listopada 2021. Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni na mrežnim
stranicama Priređivača element.hr i Facebook stranici nakladničke kuće Element d.o.o., dana 15. studenog 2021.

Nagrade
Dvanaest (12) najboljih likovnih radova prema odabiru ocjenjivačkog suda bit će nagrađeno poklon-paketima nakladničke kuće Element d.o.o.

Zaštita podataka
Prijavom na Natječaj roditelj ili skrbnik učenika ili nastavnik koji prijavljuje učenika (koji jamči da ima pristanak roditelja ili skrbnika, tj. zakonskog zastupnika prijavljenog učenika) daje izričitu dobrovoljnu privolu da se ustupljeni
učenikovi podatci koriste (obrađuju) u svrhu sudjelovanja na Natječaju i obavijestima o rezultatima Natječaja, a koje
će Element d.o.o. za nakladništvo, Menčetićeva 2, Zagreb 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 (nakon kojeg će se ustupljeni podatci
brisati) ili do ranijeg povlačenja privole na koju uvijek ima pravo. Roditelj ili skrbnik učenika ili nastavnik koji prijavljuje
učenika (koji jamči da ima pristanak roditelja ili skrbnika, tj. zakonskog zastupnika prijavljenog učenika) može od
Elementa d.o.o. za nakladništvo poštom ili elektroničkim putem 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 elektroničke pošte: element@element.hr ili poštom na adresu: Menčetićeva 2, 10000 Zagreb te pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatra da
je došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka.

Autorska i srodna prava
Sudionici Natječaja, odnosno nastavnici, roditelji ili skrbnici, izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo prijavljenog učenika, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog
vlasništva. Sudionici Natječaja suglasni su da Priređivač stječe nad radovima isključivo i neograničeno pravo objave,
distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade te korištenja u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti
Sudionika. Sudionici Natječaja suglasni su da Priređivač može objaviti sve pristigle radove na svojim mrežnim stranicama.
U Zagrebu, 15. travnja 2021.

