Turističko Vijeće turističke zajednice Općine Lokve raspisuje
JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR NOVOG LOGOTIPA TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE LOKVE

1. OPĆI UVIJETI :
1.1. Raspisivač i provoditelj Natječaja je Turistička zajednica Općine Lokve
1.2. Natječaj je javni.
1.3. Natječaj je otvoren za sve pravne i fizičke osobe.
1.4. Na Natječaju ne mogu sudjelovati članovi Turističkog Vijeća, članovi Skupštine TZO Lokve i članovi
Nadzornog odbora TZO Lokve.
1.5. Svrha je Natječaja dobivanje kvalitetnog, stručno projektiranog logotipa TZO Lokve.
1.6. Svaki natjecatelj može sudjelovati na Natječaju sa neograničenim brojem radova.
1.7. Natječajni radovi trebaju do roka za primanje radova (18.03.2015.g.), stići na adresu: Turistička
zajednica Općine Lokve, Rudolfa Strohala 118, 51316 Lokve sa naznakom „Natječaj za izbor novog logotipa
TZO Lokve – ne otvarati“, te na pošiljci ne smiju biti podaci pošiljatelja, a ukoliko podaci budu na pošiljci,
komisija/turističko Vijeće će iste odstraniti. Radovi koji pristignu nakon propisanog roka za primanje
radova ili ne zadovoljavaju Opće uvijete Natječaja, biti će isključeni iz Natječaja.
1.8. Svim pristiglim radovima i pripadajućim omotnicama s prijavnicama i drugom traženom
dokumentacijom Turističko Vijeće dodijeliti će šifre pod kojima će se radovi voditi prilikom ocjenjivanja.
1.9. Turističko Vijeće će većinom glasova odlučiti o dodjeli nagrade. Turističko Vijeće može zasjedati više
puta do donošenja odluke.
1.10. Turističko Vijeće može donijeti odluku o poništenju Natječaja ukoliko procijeni da pristigli radovi ne
ispunjavaju uvijete Natječaja.
1.11. Natjecatelji će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja elektroničkom poštom unutar 8 dana od
odluke Turističkog Vijeća.
1.12. Natječaj je otvoren od dana objave na internetskim stranicama TZO Lokve, Općine Lokve i facebook
stranici Općine Lokve.
2. TIJEK NATJEČAJA:
2.1. Natječaj je otvoren od srijede 04.03.2015.
2.2. Rok za prijem natječajnih radova je srijeda 18.03.2015. do 16,00 sati, do kada radovi moraju biti fizički
zaprimljeni i evidentirani na adresi definiranoj u općim uvjetima.
2.3. Turističko Vijeće sastat će se nakon isteka roka za prijem natječajnih radova, a sa radom će završiti
najkasnije do 23.03.2015.. Rezultati natječaja biti će objavljeni 24.03.2015.g. na internetskim stranicama
TZO Lokve i facebook stranici Općine Lokve.

3. DOKUMENTACIJA
3.1. Natjecateljima će biti na raspolaganju slijedeća dokumentacija u digitalnom obliku:




OPĆI UVIJETI NATJEČAJA (pdf)
PRIJAVNICA (pdf)
DOSADAŠNJI LOGOTIP TZO LOKVE –ŽABA U SKOKU (jpg)

4. POSTAVLJANJE PITANJA
4.1. Natjecatelji imaju pravu postavljati pitanja vezana uz Natječaj isključivo putem elektroničke pošte na
direktor@tz-lokve.hr s naznakom predmeta Natječaj za izbor novog logotipa TZO Lokve.
4.2. Odgovor na postavljeno pitanje biti će poslan elektroničkom poštom natjecatelju koji ga je postavio.
5. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
5.1. Natječajni rad treba sadržavati slijedeće osnovne elemente:




Naziv: Turistička zajednica Općine Lokve
Simbol: crtež dosadašnjeg logotipa žabe u skoku
Boja: zelena (RGB 51)

6. OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA
6.1. Natječajni rad se sastoji od:




Ispunjene i potpisane prijavnice u zatvorenoj omotnici;
CD-a ili USB-a sa snimljenim radom u pdf formatu;
Isprintane prezentacije A4 formata u jednom primjerku

Isprintani rad nije potrebno kaširati niti uvezati, ali preporučujemo da se ista prije slanja adekvatno
zaštiti od mogućih oštećenja u transportu.
6.2. Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za
predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada, te potvrđuju da prema
uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja. Isto tako, potpisom na prijavnici natjecatelji potvrđuju da su
pročitali Opće uvjete Natječaja i da su suglasni s njima.
6.3. U slučaju da natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, svaki je potrebno pripremiti prema
pravilima Natječaja i poslati odvojeno kao zaseban rad.
7. OCJENJIVAČKI SUD
Ocjenjivački sud čini predsjednik Turističkog Vijeća TZO Lokve i osam članova.
8. NAGRADA
8.1. Turističko Vijeće na svojoj 5. Sjednici odlučilo je da se pobjedniku ovog natječaja uručuju 1 (jedna)
novčana nagrada, koja iznosi 1.000,00 kn. Sve ostale troškove vezano uz obaveze po sklopljenom Ugovoru
plaća Naručitelj (TZO Lokve).

Prije dodjele nagrade, autor rada kojeg komisija usvoji kao rješenje za realizaciju i TZO Lokve sklopit će
ugovor i dogovoriti obim i modalitete daljnje suradnje.
8.2. U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju radova definiranog Općim uvjetima
Natječaja svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije, Turističko Vijeće ima pravo donijeti
odluku o nedodjeli nagrade.
9. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
9.1. Rezultati natječaja biti će objavljeni 24.03.2015.g. na internetskim stranicama TZO Lokve, Općine
Lokve i facebook stranici Općine Lokve.
10. ROKOVI I SAŽETAK





Srijeda, 04.03.2015. – objava Natječaja
Srijeda, 18.03.2015. - rok za prijem natječajnih radova (do 16,00 sati)
Do ponedjeljaka 23.03.2015. – odluka Turističkog Vijeća
Utorak, 24. 03.2015. – objava rezultata Natječaja

11. ZAVRŠNE ODREDBE
11.1. Predajom rada autori pristaju na uvijete Natječaja, na javno izlaganje, publiciranje i izvođenje rada.
11.2. Natjecatelj je dužan svoj rad držati anonimnim sve do objave rezultata Natječaja.
11.3. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava se autorskih prava u svezi s njim. Natjecatelj
sudjelovanjem u Natječaju pristaje na prijenos prava korištenja natječajnog rada.
11.4. Članovi Turističkog Vijeća, kao i njihov Predsjednik dužni su do objave rezultata Natječaja držati u
tajnosti sve podatke o natječajnim radovima pristiglim do roka za primanje radova.
11.5. Natječajni radovi nakon završetka Natječaja postaju arhivska dokumentacija i ne vraćaju se
natjecateljima.

U Lokvama, 04.03.2015.g.

.

