NATJEČAJ
za dizajn logotipa projekta “72 sata bez kompromisa Hrvatska” za 2021. godinu

I.
NARUČITELJ
Naručitelji natječaja su organizatori projekta 72 sata bez kompromisa Hrvatska, u daljnjem tekstu
Naručitelj. Organizatori su Studentski katolički centar Palma, Palmotićeva ulica 31, 10000 Zagreb (OIB:
98023806945), Studentski katolički centar Split, Vrančićeva 6, 21000 Split (OIB: 06191895141), Studentski
katolički centar Dubrovnik, Kovačka 8, 20000 Dubrovnik (OIB: 10158569474) i Studentski katolički centar
Osijek, Ulica Alojzija Stepinca 27, 31000 Osijek (OIB: 26020283826).

II.
PREDMET I SVRHA NATJEČAJA
Naručitelj poziva sve zainteresirane na javni natječaj za dizajn logotipa projekta “72 sata bez
kompromisa Hrvatska” za 2021. godinu. Svrha javnog natječaja je dobivanje kvalitetnog, komunikativnog i
stručnog logotipa projekta za 2021. godinu koji može biti jednostavno primjenjiv.

III.
OBJAVA NATJEČAJA I PRIJAVE
Na javni natječaj mogu se prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području
Republike Hrvatske. Prijavitelj može prijaviti i više od jednog prijedloga logotipa. Natječaj i dokumentacija za
provedbu istog objavljuju se u cijelosti na mrežnim stranicama projekta (www.72sata.hr).

IV.
SADRŽAJ PRIJEDLOGA
Prijedloge logotipa možete poslati na adresu elektroničke pošte hrvatska@72sata.hr s naznakom
predmeta “Prijava na javni natječaj za logotip”.

Prijava treba sadržavati:
● ispunjen ‘Obrazac za prijavu’
● ispunjenu ‘Izjavu o autorskom pravu’
● prijedlog rješenja.
Navedeni osobni podaci koristit će se u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 i Zakonom
o provedbi Uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).
Dizajn logotipa mora biti originalni rad prijavitelja. Prijavitelj jamči da dizajn do sada nije javno objavljivan.
Logotip mora biti povezan sa svrhom, ciljevima projekta 72 sata bez kompromisa. Mora biti prilagođen za
primjenu u tisku, na digitalnim medijima, na različitim promotivnim materijalima (roll up banneri, plakati, majice i
drugo).Sve varijante logotipa potrebno je dostaviti u vektorskom i PDF formatu.

V.
SMJERNICE ZA IZRADU NATJEČAJNOG RADA
S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, Natjecateljima se daju sljedeće smjernice za izradu
prijedloga rješenja logotipa:
● rješenje logotipa mora sadržavati logo “72 sata bez kompromisa Hrvatska” koji možete pronaći ovdje
● prednost će imati logotip koji što bolje odražava ovogodišnji slogan projekta “Zagrli srcem”
● logotip se mora sastojati od sljedećih boja: zelene (R:153 G:199 B:41), plave (R:0 G:155 B:235), bijele i
crne
● prijedlozi rješenja logotipa moraju biti originalnog i suvremenog dizajna, kvalitetnog i profesionalno
izvedenog grafičkog rješenja, jednostavni, upečatljivi i komunikacijski jasni
● za sve dijelove vizualnog rješenja Natjecatelj mora imati regulirana autorska prava za korištenje
● primjeri dosadašnjih logotipa:
- 2020. godina
- 2019. godina
- 2018. godina
- 2017. godina
- 2016. godina

VI.
ROKOVI
Natječaj je otvoren do 15. 07. 2021. godine. Obavijest o odabiru najboljeg rješenja bit će javno
objavljena na mrežnim i Facebook stranicama “72 sata bez kompromisa Hrvatska” najkasnije do 01.08 2021.
godine te e-poštom dostavljena natjecateljima. Odnos s nagrađenim autorom bit će reguliran ugovorom.

VII.
ODABIR
Pristigle radove pregledat će i ocijeniti četveročlano Nacionalno vijeće te odlučiti o pobjedničkom
logotipu. Nepotpune prijave neće biti razmatrane. Od radova pristiglih na natječaj će odabrati jedan rad koji će
biti nagrađen, pri čemu zadržava pravo ne razmatrati radove koji ne zadovolje formalne uvjete poziva i ne

dodijeliti nagradu u slučaju nedovoljne kvalitete pristiglih radova. Članovi Vijeća dužni su do objave rezultata
natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima.

VIII.
NAGRADA
Kao nagrada za odabrani natječajni rad predviđen je iznos od 1.000 kuna, te poklon paket “72 sata bez
kompromisa Hrvatska”.

IX.
UVJETI KORIŠTENJA LOGOTIPA
Nakon završetka javnog natječaja logotip postaje vlasništvo Naručitelja. Naručitelj zadržava pravo
manjih izmjena logotipa, u suglasnosti s autorom. Slanjem svog rada sudionici ovog natječaja pristaju na
navedene uvjete korištenja. Natjecatelj je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata natječaja.
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Ilija Vrbatović
Nacionalni koordinator projekta 72 sata bez kompromisa

