
  
 

 PROJEKT „#Pravilo 6- Siguran zagrljaj“   
 

PRIJAVNICA - POJEDINCI 

  

Podaci o projektu 1. Naziv projekta:  

2. Vrsta filma *: 

3. Trajanje: 

 
* igrani film, dokumentarni film, animirani film 

Kategorija prijave a. Djeca (do završenog 8. razreda osnovne škole) 

b. Mladi (učenici srednjih škola, studenti i mladi do navršene 24. godine) 

Podaci o prijavitelju  

 

 

 
 

Ime i prezime: 

Datum rođenja: 

Adresa:  

E-pošta: 

Telefon: 

Ime, prezime i datum 

rođenja autora i glumaca 

Ime i prezime 

Redatelj: 

Scenarist: 

Snimatelj: 

Montažer: 

Glumci: 

Ostali autori: 

 

Datum rođenja 

Poveznica na film Poveznica *: 

Korisničko ime: 

Lozinka:  

 
* vimeo, youtube ili neka druga vrsta poveznice 

O filmu Kratki sadržaj / sinopsis filma: 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

Napomena  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

_______________________     

(potpis prijavitelja)       

 

Ovim putem potvrđujem kako sam upoznat(a) sa svim uvjetima Natječaja projekta Pravilo 6, u organizaciji HAK-a te 

izjavljujem kako sam samostalno i sukladno uvjetima Natječaja izradio film. Potpisivanjem ove izjave, preuzimam sva 

prava i obveze koje proizlaze iz  Uputa, uvjeta i pravila Natječaja te sam sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka 

suglasan s korištenjem svoga imena i prezimena u promotivne svrhe filma iz Natječaja.  

 

Ovim putem potvrđujem da sam suglasan/suglasna da se projekt prijavom na ovaj natječaj automatski prijavljuje i 

na 55. Reviju filmskog stvaralaštva djece (u slučaju filmova osnovnoškolaca) ili 22. Filmsku reviju mladeži (u slučaju 

filmova srednjoškolaca) u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza. 

 

 

       

_______________________    

(ime i prezime roditelja odnosno zakonskog zastupnika ili skrbnika, u slučaju ako je prijavitelj-pojedinac 

maloljetna osoba) 

 

 

_______________________ 

(potpis roditelja odnosno zakonskog zastupnika ili skrbnika) 

 

Ovim putem kao punoljetna i odgovorna osoba potvrđujem kako sam upoznat(a) sa svim uvjetima Natječaja projekta 

Pravilo 6, u organizaciji HAK-a. Potpisivanjem ove izjave, preuzimam sva prava i obveze koje proizlaze iz Uputa, uvjeta 

i pravila Natječaja te sam sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka suglasan s korištenjem imena i prezimena 

svoga djeteta, sudionika u izradi filma, u promotivne svrhe filma iz Natječaja.  

 

Ovim putem potvrđujem da sam suglasan/suglasna da se projekt prijavom na ovaj natječaj automatski prijavljuje i 

na 55. Reviju filmskog stvaralaštva djece (u slučaju filmova osnovnoškolaca) ili 22. Filmsku reviju mladeži (u slučaju 

filmova srednjoškolaca) u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza. 

 

 


