Natječaj za dizajn vizualnog identiteta i postava izložbe
IN A NUTSHELL — Contemporary Croatian Design (2000-2010)
OPDI UVJETI

1. UVODNE ODREDBE
1.1. Raspisivač Natječaja je Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD), Boškovideva 18, 10000 Zagreb, kojeg
zastupa Ira Payer, predsjednica HDD.
1.2. Natječaj je anoniman do odabira natječajnih radova koji ulaze u uži izbor. Odabrane radove
njihovi de autori osobno prezentirati Ocjenjivačkom sudu.
1.3. Na Natječaju mogu sudjelovati članovi i članice HDD-a (sve članske kategorije) te grupe autora u
kojima je barem jedan član grupe ujedno i član HDD-a.
1.4. Svrha Natječaja je dobivanje kvalitetnog, visoko komunikativnog vizualnog identiteta i koncepta
postava putujude izložbe IN A NUTSHELL – Contemporary Croatian Design.
1.5. Na Natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke
komisije i sastavljači natječajnog zadatka, kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže radne
grupe.
1.6. Svaki od natjecatelja, autor ili grupa autora, ima pravo sudjelovanja na Natječaju s najviše 3
prijave.
1.7. Svi natjecatelji šalju radove pripremljene u skladu s uvjetima Natječaja (6. Sadržaj natječajnog
rada; 7. Oprema i prezentacija natječajnog rada) u za to predviđenom roku.
1.8. Natječaj je otvoren od dana njegove objave na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr.

2. TIJEK NATJEČAJA
2.1. Datum početka Natječaja je 10. 3. 2010., kada de na internetskim stranicama HDD-a,
www.dizajn.hr, biti objavljena kompletna natječajna dokumentacija (Opdi uvjeti natječaja, Projektni
zadatak natječaja, prijavnica).
2.2. Usmeni briefing de se održati 17. 3. 2010. u Hrvatskom dizajnerskom društvu, Boškovideva 18.
2.3. Rok za predaju natječajnih radova je 9. 4. 2010.
2.4. Rad Ocjenjivačkog suda odvija se u najmanje dva zasjedanja. Prva sjednica je 12. 4. 2010.
Prilikom prvog zasjedanja svi pristigli radovi su anonimni pred Ocjenjivačkim sudom, a cilj zasjedanja
je formirati uži izbor radova koji ulazi u konkurenciju za nagrade.
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2.5. Nakon odabira užeg izbora radova, otvaraju se omotnice s popunjenim prijavnicama i na temelju
priloženih podataka istoga dana telefonski obavještavaju autori koji de 14. 4. 2010. osobno
prezentirati idejna rješenja pred Ocjenjivačkim sudom i obrazložiti razvijene koncepte.
2.6. Druga sjednica Ocjenjivačkog suda je 14. 4. 2010. Rezultati Natječaja bit de objavljeni i
dostavljeni svim natjecateljima elektronskom poštom, najkasnije osam dana od druge sjednice
Ocjenjivačkog suda, odnosno 22. 4. 2010.

3. NAJAVA SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU
3.1. Obaveza svih natjecatelja je najaviti sudjelovanje na Natječaju.
3.2. Najava sudjelovanja vrši se elektronskom poštom na adresu natjecaji@dizajn.hr. Poruku je
potrebno nasloviti ‘Natječaj - najava sudjelovanja’, a u tekstu poruke navesti ime, adresu i telefonski
broj natjecatelja koji najavljuju svoje sudjelovanje na Natječaju.
3.3. Rok za najavu sudjelovanja je 15. 3. 2010.

4. DOKUMENTACIJA
4.1. Natjecateljima de biti na raspolaganju sljededa dokumentacija u digitalnom obliku: OPDI UVJETI
NATJEČAJA (Opci_uvjeti.pdf), PRIJAVNICA (Prijavnica.doc), PROJEKTNI ZADATAK NATJEČAJA
(Zadatak.pdf)
4.2. Pristup natječajnoj dokumentaciji otvoren je svima zainteresiranima.
4.3. Natječajna dokumentacija je besplatna i dostupna je do isteka roka predaje natječajnih radova
na internetskim stranicama HDD-a www.dizajn.hr.

5. POSTAVLJANJE PITANJA
5.1. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak natječaja isključivo putem
elektronske pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.
5.2. Pitanja se mogu postavljati do 1. 4. 2010.

6. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
6.1. Prezentacija prijedloga natječajnih rješenja treba sadržavati sve relevantne elemente sustava
predstavljene u karakterističnim odnosima te primjere karakterističnih primjena i na taj način pružiti
temelj za razumijevanje predloženog koncepta postava i identiteta.
Uz vizualnu prezentaciju, obavezno je kratko tekstualno obrazloženje koncepta, a mogude je priložiti i
detaljnija pojašnjenja, ukoliko to autor smatra potrebnim.
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7. OPREMA I PREZENTACIJA NATJEČAJNIH RADOVA
7.1. Natječajne radove treba pripremiti u digitalnom zapisu (.pdf format) na CD-ROM-u, s priloženim
ispisima A3 formata do 10 stranica, kaširanima na tvrdu podlogu.
7.2. Natječajni radovi šalju se na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo - NATJEČAJ ZA DIZAJN
VIZUALNOG IDENTITETA I POSTAVA IZLOŽBE IN A NUTSHELL, Boškovideva 18, 10 000 Zagreb.
7.3. Natjecatelji uz rad prilažu i popunjenu i potpisanu prijavnicu u nepotpisanoj i neoznačenoj
zatvorenoj omotnici. Prijavnica je dio natječajne dokumentacije (prijavnica.doc). Svakom natječajnom
radu i pripadajudoj omotnici Tehnička komisija, koju sačinjavaju predstavnici HDD-a, dodjeljuje šifru
pod kojom se rad vodi tijekom rada Ocjenjivačkog suda.
7.4. 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 i da su suglasni s eventualnom dodjelom
ugovora za daljnju razradu natječajnog rada.
7.5. Rok za predaju natječajnih radova je 9. 4. 2010. godine.
7.6. Radovi poslani poštom trebaju pristidi zaključno s 9. 4. 2010. U slučaju osobne predaje rada, rok
za predaju je 9. 4. 2010. do 20 sati.
7.7. U slučaju da Natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, potrebno je svaki od njih odvojeno
poslati i pripremiti prema pravilima Natječaja.

8. OCJENJIVAČKI SUD
8.1. Ocjenjivački sud čini 5 članova:
Vanja Ilid, arhitektica
Maroje Mrduljaš, teoretičar arhitekture i dizajna
Ira Payer, grafička dizajnerica, predsjednica HDD
Nevena Tudor Perkovid, Ministarstvo kulture RH
Koraljka Vlajo, produkt dizajnerica, voditeljica Zbirke dizajna MUO, kustosica izložbe
8.2. U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda odredit de se
zamjenski član, odnosno članovi.
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9. NAGRADE
9.1. Dodjeljuju se 3 novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 16.000 kn, a raspodijeljen je na
sljededi način:
1. nagrada 8.000 kn
2. nagrada 5.000 kn
3. nagrada 3.000 kn
9.2. Nagrade su navedene u netto iznosima. Sva porezna davanja snosi HDD.
9.3. U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju radova definiranog Opdim uvjetima
natječaja svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije Ocjenjivačkog suda, Ocjenjivački
sud ima pravo donijeti odluku o dodjeli manje od tri nagrade. Ocjenjivački sud ima pravo odlučiti o
dodjeli jednakovrijednih nagrada te u skladu s tim predložiti adekvatnu raspodjelu nagradnog fonda.
9.4. S autorima prvonagrađenog natječajnog rada potpisat de se posebni autorskopravni ugovor o
izradi izvedbenog projekta. Planirani budžet za izvedbeni projekt iznosi 40.000 kn netto (sva porezna
davanja snosi HDD). U slučaju da se iz bilo kojeg razloga ne može potpisati Ugovor s autorima
prvonagrađenog rada, pristupit de se realizaciji drugonagrađenog, odnosno tredenagrađenog rada i
sukladno tome ugovaranju izvedbenog projekta s njihovim autorima.

10. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
10.1. Rezultati Natječaja bit de dostavljeni svim natjecateljima elektronskom poštom, najkasnije osam
dana od druge sjednice Ocjenjivačkog suda, odnosno 22. 4. 2010. Imena nagrađenih autora/grupa
autora bit de objavljena na stranicama HDD-a www.dizajn.hr.

11. ROKOVI - SAŽETAK
10. 3. 2010.
15. 3. 2010.
17. 3. 2010.
1. 4. 2010.
9. 4. 2010.
12. 4. 2010.
14. 4. 2010.
22. 4. 2010.

Objava poziva i početak Natječaja
Rok za najavu sudjelovanja u Natječaju
Usmeni briefing
Rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku natječaja
Rok za predaju natječajnih radova
Prva sjednica Ocjenjivačkog suda;
Obavijest autorima/grupama autora čiji radovi su odabrani u uži izbor radova
Druga sjednica Ocjenjivačkog suda
Prezentacije odabranih autora/grupa autora pred Ocjenjivačkim sudom
Rok za objavu rezultata Natječaja
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12. ZAVRŠNE ODREDBE
12. 1. Predajom rada autori pristaju na uvjete Natječaja, na javno izlaganje, publiciranje i izvođenje
rada.
12. 2. Natjecatelj je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata Natječaja.
12. 3. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava autorska prava u svezi s njim.
12. 4. HDD ne odgovara za oštedenja natječajnih radova nastala redovitim radom Ocjenjivačkog suda.
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