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1. UVODNE ODREDBE
1.1. Natječaj organizira i provodi Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) u suradnji s tvrtkama IgepaPlana i Cerovski Print Boutique.
1.2. Na natječaju mogu sudjelovati članovi i članice HDD-a (sve članske kategorije) te timovi/grupe
autora u kojima je barem jedan član grupe ujedno i član HDD-a.
1.3. Natječaj je anoniman.
1.4. Svrha natječaja je proizvesti konceptualno i tehnički inovativna rješenja. Natječajni radovi bit će
izloženi u HDD galeriji, a nagrađeni radovi proizvedeni i tijekom prosinca ponuđeni javnosti na
prodaju, što će se regulirati posebnim ugovorom. Ukoliko zbog složenosti tehničke izvedbe nije u
mogućnosti proizvesti nagrađeni rad, HDD se obavezuje proizvesti ga do sljedeće božićne izložbe.
Ovisno o složenosti izvedbe, a u dogovoru s autorom, HDD ostavlja mogućnost izvedbe i pohvaljenih
radova.
1.5. Autori nagrađenih i pohvaljenih radova, čiju izvedbu preuzima HDD, imaju pravo na 10% od
prodajne cijene proizvoda. Ukoliko autori o vlastitom trošku proizvedu i prodaju svoje radove u
prostoru HDD-a, HDD zadržava pravo na 15% prihoda od prodaje tih radova.
1.6. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici i sastavljači
natječajnog zadatka, kao ni njihovi bliski srodnici i poslovni suradnici iz uže radne grupe.
1.7. Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na natječaju s neograničenim brojem
radova.
1.8. Svi natjecatelji šalju radove pripremljene u skladu s točkom 4. Općih uvjeta u za to predviđenom
roku.
1.9. Natječaj je otvoren od dana njegove objave na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr.
2. TIJEK NATJEČAJA
2.1. Datum početka natječaja je 3.11.2010., kada će na internetskim stranicama HDD-a,
www.dizajn.hr, biti objavljena kompletna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti Natječaja, prijavnica).
2.2. Rok za predaju natječajnih radova je 25.11.2010. do 16 sati
2.3. Ocjenjivački sud završit će s radom do 28.11.2010.
2.4. Rezultati natječaja bit će objavljeni i dostavljeni svim natjecateljima elektronskom poštom do
29.11.2010.
3. POSTAVLJANJE PITANJA
3.1. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz propozicije Natječaja isključivo putem
elektronske pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr. Stručna pitanja vezana uz papir mogu se postavljati
na adresi info@igepa-plana.hr, a ona vezana uz proizvodnju na adresi info@cerovski.hr
3.2. Pitanja se mogu postavljati do 25.11.2010.
4. SADRŽAJ/OPREMA NATJEČAJNOG RADA
4.1. Rad se sastoji od tzv. blagdanskog proizvoda (tzv. bor/nakit/dar ili sl.) te pripadajuće ambalaže.
Sudionici natječaja dostavljaju modele (makete) radova u mjerilu 1:1. Materijal izrade nije propisan,
iako HDD kao materijal preferira papir (sve gramature, uključivo i ljepenka, pogledati www.igepaplana.hr) zbog partnerstva s tiskarom Cerovski i Igepa-Planom. Odabir materijala nije kriterij prilikom
ocjenjivanja radova.
4.2. Uz model je autor za potrebe kataloga dužan priložiti fotografiju rada u digitalnom obliku (.jpg
format, CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzija približnih A4) te pripadajući tekstualni opis do 100 riječi,
na hrvatskom i engleskom jeziku.
4.3. Natjecatelji uz rad prilažu popunjenu i potpisanu prijavnicu u nepotpisanoj i neoznačenoj
zatvorenoj omotnici. Prijavnica je dio natječajne dokumentacije (prijavnica.rtf). Svakom natječajnom
radu i pripadajućoj omotnici dodjeljuje se šifra pod kojom se rad vodi tijekom sjednice Ocjenjivačkog
suda.
4.4. 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 serijskom
proizvodnjom i prodajom radova.
4.5. Rok za predaju natječajnih radova je 25.11.2010. godine do 16 sati.
4.6. U slučaju slanja rada poštom i ostalim vrstama dostave, priznaju se svi radovi koji stignu do
25.11.2010. U slučaju osobne predaje rada, rok za predaju je 25.11.2010. do 16 sati.
4.7. U slučaju da Natjecatelj šalje više od jednog natječajnog rada, potrebno je svaki od njih odvojeno
poslati i pripremiti prema pravilima Natječaja.
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5. OCJENJIVAČKI SUD
5.1. Ocjenjivački sud čini 6 članova, a sastavljen je od četiri predstavnika HDD-a, te dva predstavnika
partnera projekta – tvrtke Igepa-Plana i Tiskare Cerovski:
1. Ivana Borovnjak (HDD)
2. Ira Payer (HDD)
3. Nikola Radeljković (HDD)
4. Koraljka Vlajo (HDD)
4. Mirna Despot (Igepa-Plana)
5. Siniša Cerovski (Cerovski Print Boutique)
5.2. U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda odredit će se
zamjenski član, odnosno članovi.
5.3. Svi pristigli radovi su anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.
6. NAGRADE
6.1. Dodjeljuju se 3 novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 16.000,00 kn, a raspodijeljen je na
sljedeći način:
1. nagrada 8.000,00 kn
2. nagrada 5.000,00 kn
3. nagrada 3.000,00 kn
6.2. Nagrade su navedene u neto iznosima.
6.3. U slučaju da natječajni radovi pristigli do roka za predaju radova definiranog Općim 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.
6.4. Ocjenjivački sud može dodijeliti do tri pohvale koje nisu u novčanom obliku.
6.5. Realizacija rada/radova bit će predmet ugovora između Raspisivača i autora rada.
.
7. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
7.1. Ocjenjivački sud završit će s radom do 28.11.2010.
7.2. Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima elektronskom poštom, najkasnije jedan
dan od završetka rada Ocjenjivačkog suda, odnosno do 29.11.2010. Imena nagrađenih autora /
članova kreativnih timova bit će objavljena na internetskoj stranici HDD-a, www.dizajn.hr.
8. ROKOVI - SAŽETAK
3.11.2010., Objava Natječaja na www.dizajn.hr
25.11.2010., Rok za postavljanje pitanja
25.11.2010., Rok za predaju natječajnih radova
28.11.2010. Ocjenjivački sud završit će s radom
9. ZAVRŠNE ODREDBE
9.1. Predajom rada autori pristaju na uvjete Natječaja,
9.2. Natjecatelj je dužan držati svoj rad anonimnim sve do objave rezultata Natječaja.
9.3. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava autorska prava u svezi s njim.
9.4. HDD ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom Ocjenjivačkog suda.

