PRAVILA I UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA LITERARNOM NATJEČAJU „“Zašto volim lik
________ * u romanu Anka Brazilijanka / Vlak u snijegu / Družba Pere Kvržice”
* Jedan od glavnih likova bilo kojeg od tri romana
U povodu prikazivanja filma Anka u CineStaru, društvo Blitz-CineStar d.o.o
organizira nagradni literarni natječaj za učenike 4., 5. i. 6. razreda osnovnih škola koji
pohađaju osnovnu školu u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Natječaj).
ORGANIZATOR NATJEČAJA
Blitz- CineStar d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB:24146311117
(dalje u tekstu: Organizator)
CILJEVI NATJEČAJA
Literarni natječaj u susret otvaranju filma Anka, inspiriranog djelom Mate Lovraka –
Anka Brazilijanka.
TRAJANJE NATJEČAJA
Natječaj je otvoren od 16. siječnja do 28. veljače 2017. godine do 23:59h.
SUDIONICI NATJEČAJA
U Natječaju mogu sudjelovati učenici 4., 5. i. 6. razreda osnovnih škola u Republici
Hrvatskoj uz ispunjenje uvjeta propisanih ovim Pravilima.
Na Natječaj je moguće prijaviti samo individualne dječje/učeničke radove.
TEMA NATJEČAJA
Tema ovogodišnjeg Natječaja je “Zašto volim lik ________ * u romanu Anka
Brazilijanka / Vlak u snijegu / Družba Pere Kvržice”.
* Jedan od glavnih likova bilo kojeg od tri romana.
TEHNIČKE UPUTE
Sudionici Natječaja pozivaju se da naprave radove po izboru. Radovi moraju biti
autorsko djelo te ne smiju vrijeđati propise Republike Hrvatske (uključujući, ali se ne
ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne sadržaje, sadržaje koji
šire mržnju i rasnu netrpeljivost, sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese i sl.).
PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE
Prijava za sudjelovanje na Natječaj smatra se slanje literarnog rada na
adresu: Blitz- CineStar d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10000 Zagreb na naznakom ANKA
NATJEČAJ.
Prijavu može poslati pojedinac učenik, roditelj-zakonski zastupnik/skrbnik ili
učitelj/nastavnik sudionika Natječaja.
Prijavom rada na Natječaj, autori rada-sudionici Natječaja, roditelj/zakonski
zastupnik ili skrbnik odnosno učitelj razredne nastave ili nastavnik sudionika Natječaja
prihvaća ova pravila i uvjete za sudjelovanje u Natječaju.
Uz objavljeni rad potrebno je napisati razred učenika koji se prijavljuje, ime učitelja za
4. razrede ili razrednika za 5. i 6. razrede, ime škole i grad, uz naznaku kontakt osobe i
broja telefona. Podaci su potrebni kako bi Organizator mogao razvrstati radove te
kontaktirati dobitnike.

BROJ I SLANJE RADOVA
Svaki učenik može poslati jedan rad.
Radove je potrebno poslati na adresu: : Blitz- CineStar d.o.o., Ulica Vice Vukova 6,
10000 Zagreb s oznakom ANKA NATJEČAJ, uz naznaku kontakt osobe, broja telefona,
razreda, škola i grada.
OCJENJIVANJE RADOVA
Žiri će odabrati 5 radova koji će osvojiti nagradu.
Ocjenjivat će se originalnost, jezično izražavanje i poruka.
NAGRADE
Učenik nagrađenog rada osigurava besplatnu nagradnu projekciju filma Anka za
svoj razred koja će se održati u CineStar kinu po izboru u vrijeme koje će biti
dogovoreno naknadno s razrednikom, a u uobičajeno vrijeme organiziranih školskih
projekcija radnim danom.
Nagrade nisu zamjenjive za novac niti su predmet bilo kakvih daljnjih pregovora.
Organizator će kontaktirati odgovorne osobe na kontakt brojeve telefona koji će biti
naznačeni u prijavljenom radu kako bi dobitnike obavijestio o pobjedi. Dobitnici će
također biti objavljeni i na web adresi organizatora na linku www.blitz-cinestar.hr.
ŽIRI
Pristigle radove ocjenjivat će producenti filma Anka, književnik/ca i marketing odjel
CineStara.
AUTORSKO I SRODNA PRAVA
Sudionici Natječaja, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici ili skrbnici te učitelji
razredne nastave ili nastavnici škole koji su prijavili rad na Natječaj, izjavljuju da je
svaki prijavljeni rad originalna tvorevina sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg
rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva.
Sudionici Natječaja i njihovi roditelji/zakonski zastupnici odnosno skrbnici suglasni su
da Organizator Natječaja ima pravo radove koje su prijavili na Natječaj, a koja su
predmet ovog Natječaja, objaviti, distribuirati i po potrebi preraditi te koristiti u
reklami svojih proizvoda, u promotivne i druge svrhe.
OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni na internetskim stranicama Organizatora
pod linkom www.blitz-cinestar.hr/nagradne-igre.
PREUZIMANJE NAGRADA
Dobitnici će biti obaviješteni putem telefona najkasnije 10. ožujka 2017. godine.
Dobitnici natječaja će sami birati CineStar kino u kojem žele pogledati film. Društvo
Blitz-CineStar ne može organizirati prijevoz dobitnika niti razreda do kina, već
organizacija istog ostaje na dobitniku. Vrijeme u kojem je potrebno realizirati ovu
nagradu je do završetka školske godine 2016./17., nakon čega Organizator više nije u
mogućnosti pružiti filmsku projekciju.

