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PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 

„Čuvajmo zdravlje usne šupljine – Kako zube održati zdravima“ 

Natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola – 2019. godina 

U Zagrebu, 29. travnja 2019. 

1. OPĆENITO

Ovim se dokumentom definiraju uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju "Čuvajmo 

zdravlje usne šupljine- Kako zube održati zdravima?“ za učenike osnovnih i srednjih škola Republike 

Hrvatske koji organizira Hrvatski zavod za javno zdravstvo (u daljnjem tekstu: HZJZ) u suradnji s 

Ministarstvom zdravstva Republike Hrvatske,  Ministarstvom znanosti i obrazovanja Republike 

Hrvatske, Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Agencijom za odgoj i obrazovanje i 

Stomatološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. 

Nagradni natječaj provodi se u cilju poticanja učenike da steknu znanja  i razviju svijest o 

zdravlju usne šupljine i njegovom unaprjeđenju.  

Natječaj se provodi u dvije kategorije: 

1. Radovi učenika osnovnih škola

2. Radovi učenika srednjih škola.

Početak natječaja je 29. travnja 2019. godine i traje do 31. svibnja 2019. godine. 

Molimo Vas dostaviti svoje radove s popunjenim Prijavnim obrascem i datotekom 

(infografikom) u traženom formatu najkasnije do 31. svibnja 2019. na adresu  elektroničke pošte: 

oralnozdravlje@hzjz.hr 

2. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je izrada informativne, originalne i edukativne infografike na temu: 

"Čuvajmo zdravlje usne šupljine- Kako zube održati zdravima?“ 
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3.  UVJETI SUDJELOVANJA  

 

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati:  

• timovi osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske koji se sastoje od najviše 10 učenika i 2 

učitelja/nastavnika/stručna suradnika  

• svaka osnovna/srednja škola može poslati više radova/infografika. Svaki rad/ infografika se 

prijavljuje zasebno s jednim ispunjenim prijavnim obrascem za svaki rad/ infografiku.   

• svakom radu/infografici osnovna/srednja škola treba dodjeliti kratak naziv (slogan) 

• rad/infografika treba biti na hrvatskom jeziku 

• radovi/infografike trebaju biti u skladu s temom natječaja  "Čuvajmo zdravlje usne šupljine- 

Kako zube održati zdravima?“  i moraju sadržavati sljedeće poruke: 

 

1. Održavanje oralne higijene (zube je potrebno prati 2 puta dnevno, poslije jela i prije 

spavanja, pranje (četkanje) zubi treba trajati najmanje 2 minute) 

 

2. Prehrana (što je dobro (voće, povrće, voda), a što je loše za zube (slatkiši, bomboni, 

kolači, grickalice, gazirana pića) 

 

3. Redoviti odlasci doktoru dentalne medicine (uz naglasak na program Zubna putovnica) 

 

• za prijavu za sudjelovanje u nagradnom natječaju, molimo ravnateljice/ravnatelje da dostave 

popunjeni Prijavni obrazac koji možete preuzeti na poveznici www.hzjz.hr  

• radovi dostavljeni bez prijavnog obrasca neće se moći uzeti u razmatranje 

• uz prijavni obrazac potrebno je priložiti  (uploadati) radove/ infografike u jednom od sljedeća 

dva formata A4 ili A3 u pdf-u ili jpg-u imenovane kratkim nazivom (sloganom) rada - 

infografike iz prijavnog obrasca 

• rad/infografika koja se dostavlja mora biti rad timova osnovnih i srednjih škola Republike 

Hrvatske koje se prijavljuju za sudjelovanje u nagradnom natječaju 

• stručno povjerenstvo izabrat će najbolje radove/infografike za osnovnu i srednju školu 

• timovi osnovne i srednje škole koji pobijede na nagradnom natječaju prenose na HZJZ 

isključivo pravo korištenja bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja na radu/infografici 

kojega su prijavili na nagradni natječaj 

• pobjednički radovi će se između ostalog koristiti u nacionalnom programu „Zubna putovnica“ 

kao poleđina na obrascu Zubna putovnica, za djecu kod upisa u prvi razred osnovne škole i u 

6. razredu osnovne škole  
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• više informacija o programu Zubna putovnica kao i o pilot projektu nadziranog četkanja zubi 

u vrtićima i školama možete pronaći na poveznici: https://www.hzjz.hr/aktualnosti/zubna-

putovnica-i-nadzirano-cetkanje-zubi-u-vrticima-i-skolama-novost/ 

 

 Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat s  pravilima nagradnog 

natječaja i uvjetima sudjelovanja u nagradnom natječaju.  

 

 Informacijska grafika ili infografika je vizualna prezentacija informacija ili podataka. Koristi se 

kada je potrebno kompleksnu informaciju objasniti brzo i jasno, primjerice u znakovima, mapama, 

novinarstvu, tehničkom pisanju i obrazovanju. Također je opsežno koriste kao alat informatički 

stručnjaci, matematičari i statističari kako bi olakšali proces razvitka konceptualne informacije. Danas 

nas informacijska grafika okružuje u medijima, u objavljenim djelima, kako književnim tako i 

znanstvenim, u cestovnom prometu i priručnicima svih vrsta. Grafika na zoran način predstavlja 

informaciju koja bi inače bila vrlo nepregledna samo u tekstualnom obliku.  

 

 Elementi informacijske grafike su grafovi, dijagrami, tablice, karte, fotografije, mape, 

histogrami, piktogrami i sl. Važan dio infografike je slogan kojim se kratko i jezgrovito na zanimljiv i 

originalan način daje temeljna poruka. 

 

4. NAGRADA 

 

 Stručno povjerenstvo izabrat će najbolji rad/infografiku. Timovi osnovne i srednje škole koji 

su izradili najbolji rad/infografiku, za nagradu će dobiti priznanje o osvojenom prvom mjestu, a 

njihova osnovna i srednja škola prijenosno računalo te priznanje o osvojenom prvom mjestu. 

  

 Timovi osnovnih i srednjih škola koji su osvojili prvu nagradu bit će pozvani na svečanu 

dodjelu  nagrade. Troškove putovanja osigurat će organizator natječaja. 

  

 Ostali timovi osnovnih i srednjih škola koji su sudjelovali u natječaju bit će nagrađeni 

priznanjem za sudjelovanje te će moći prisustvovati svečanosti o svome trošku. 

 

5. ODABIR, OBJAVA I OBAVJEŠTAVANJE POBJEDNIKA 

 

 Radovi/infografike ocjenjivat će se  prema sljedećim kriterijima: 

 

1. Kreativnost i originalnost dizajna  

2. Kreativnost i originalnost ideje 

2. Relevantnost, jasnoća i točnost poruka 

3. Utjecaj poruka 
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 Pobjednike nagradnog natječaja osnovne i srednje škole prema navedenim kriterijima 

odabrat će stručno povjerenstvo. Organizator zadržava pravo neprihvaćanja prijavljenih 

radova/infografika te ponavljanja natječaja o čemu će svi prijavljeni natjecatelji biti obaviješteni 

putem e-maila. 

 

 Stručno povjerenstvo će izabrat najbolji rad/ infografiku za osnovnu i srednju školu. 

 

 Pobjednike nagradnog natječaja osnovne i srednje škole objavit će HZJZ najkasnije 29. 

svibnja. 2019. godine na svojoj internetskoj stranici www.hzjz.hr.  

 

 HZJZ će ravnatelje osnovne i srednje škole kojima pripadaju timovi koji su pobijedili 

obavijestiti o osvojenom prvom mjestu te o daljnjim koracima u preuzimanju nagrade putem adrese 

e-pošte i telefona unesenog u Prijavni obrazac prilikom prijave.  

 

6. AUTORSKA PRAVA  

 

 Pobjednički timovi osnovne i srednje škole su dužni međusobni odnos između autora, 

koautora te nositelja srodnih prava osnovne te srednje škole kojima pripadaju u pogledu autorskih i 

srodnih prava vezanih uz predmet nabave regulirati sukladno odredbama Zakona o autorskom pravu 

i srodnim pravima.  

 Osnovna/srednja škola kojoj pripada pobjednički tim mora biti nositelj isključivog prava 

iskorištavanja autorskih djela koja su predmet natječaja, te ne smije osnovati daljnje pravo 

iskorištavanja predmetnih autorskih djela, ili prepustiti ostvarivanje autorskih prava navedenih 

autorskih djela.  

 Osnovna/srednja škola kojoj pripada pobjednički tim će po isporuci rada - infografike 

osnovati za HZJZ pravo iskorištavanja autorskih djela za područje RH, vremenski i sadržajno 

neograničeno, koje osobito obuhvaća imovinska prava: pravo reproduciranja (pravo umnožavanja), 

pravo distribucije (pravo stavljanja u promet), pravo priopćavanja autorskih djela javnosti uključujući i 

pravo objavljivanja na bilo kojem mediju i u bilo kojem formatu i to kako na onima koji su danas 

poznati tako i onima koji će postati poznate, te pravo prerade.  

 Osnovna/srednja škola kojoj pripada pobjednički tim će po isporuci rada - infografike 

osnovati za HZJZ pravo prijenosa navedenih prava na suorganizatore natječaja i to: Ministarstvo 

zdravstva Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Hrvatski zavod 

za zdravstveno osiguranje, Agencija za odgoj i obrazovanje i Stomatološki fakultet Sveučilišta u 

Zagrebu. 

 Osnovna/srednja škola kojoj pripada pobjednički tim je dužna prilikom isporuke rada - 

infografike dostaviti HZJZ-u pisanu izjavu autora/koautora rada - infografike kojom se potvrđuje da je 
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autor/koautor djela, da je osnovao za pripadajuću školu pravo iskorištavanja autorskog djela za 

područje RH, vremenski i sadržajno neograničeno, te da prilikom korištenja djela ne želi biti naveden 

(označen) kao autor djela.  

 Autorska djela HZJZ može iskorištavati u svim svojim izdanjima, te za izradu drugih proizvoda 

iz djelatnosti HZJZ-a, a u svrhu oglašavanja i promidžbe i obavljanja drugih djelatnosti koje čine 

predmet poslovanja HZJZ-a. Sve troškove reproduciranja, distribucije, priopćavanja autorskih djela 

javnosti i prerade autorskih djela snosi HZJZ-a te svi prihodi od ostvarivanja ustupljenih autorskih 

prava idu u korist HZJZ-a.  

 Osnovna i srednja škola kojoj pripadaju pobjednički timovi se obvezuje o svom trošku 

preuzeti sve eventualne zahtjeve autora/i/ili trećih osoba koji bi se pojavili ili mogli pojaviti s naslova 

zaštite autorskih prava ili srodnih prava na autorskim djelima koja su predmet natječaja i/ili 

autorskim djelima koja su prerađena i /ili korištena za izradu autorskih djela koja su predmet 

natječaja, te nadoknaditi HZJZ-u svaku štetu nastalu kao posljedica tih zahtjeva. 

 

7. PREUZIMANJE NAGRADE 

 

 Uručivanje nagrada i priznanja timovima osnovne i srednje škole koji su pobijedili na 

natječaju bit će svečano obilježeno u prostorijama HZJZ-a uz nazočnost medija i uzvanika (okvirni 

datum 5. lipanj 2019., završni datum će se definirati u dogovoru s ravnateljima timova pobjedničkih 

škola koji su pobijedili na natječaju). 

 

8. SIGURNOST PODATAKA 

 

 Prijavni obrazac koji je potrebno ispuniti i poslati kako bi se prijavilo na natječaj, potpisuje 

ravnatelj osnovne i srednje škole, kojim jamči da su sve osobe (učenici i nastavnici) koji su sudjelovali 

u izradi rada - infografike, ukoliko su na fotografijama ili drugim materijalima ili su na bilo koji način 

uključeni u izradu inforgrafike, odnosno njihovi roditelji/staratelji u slučaju da se radi o maloljetnim 

osobama suglasni: 

o da se rad - infografika objavi na web stranici HZJZ-a www.hzjz.hr uz navođenje 

imena osnovne i srednje škole, 

o da HZJZ ima pravo upotrebljavati rad - infografiku u promotivnim aktivnostima 

usmjerenim zaštiti i unaprjeđenju oralnog zdravlja djece uz ili bez navođenja imena 

osnovne i srednje škole bez vremenskog ili teritorijalnog ograničenja, 

o da se u slučaju pobjede, uz naziv osnovne i srednje škole, na web stranici 

www.hzjz.hr i u medijima objave imena učenika i nastavnika koji su sudjelovali u 

izradi infografike, 
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o da u slučaju pobjede, učenici i nastavnici koji su sudjelovali u izradi rada - 

infografike, sudjeluju u svečanoj dodjeli nagrade u prostorijama HZJZ-a uz nazočnost 

medija i uzvanika, te uz davanje izjava za medije i slikanje za medije. 

 Nadalje, ravnatelji osnovne i srednje škole potpisivanjem prijavnog obrasca jamče da je rad -  

infografika originalan rad, te da se ne radi o kopiji ili upotrebi zaštićenih slika ili logotipa drugih 

vlasnika ili brandova. 

 

9.  ODGOVORNOST 

 

 HZJZ ne preuzima odgovornost za:  

• bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog 

natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,  

• neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,  

• (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju. HZJZ se obvezuje da će 

podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.  

 

10.  ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava HZJZ. U slučaju da su pritužbe utemeljene, HZJZ se 

obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U 

slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.  

HZJZ pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju. O svim 

promjenama i novostima organizator će sudionike obavijestiti na internetskoj stranici HZJZ-a  

 

www.hzjz.hr 

 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da HZJZ nije odgovoran, odnosno koje nije mogao 

spriječiti, otkloniti ili izbjeći. 

 


