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Upute, uvjeti i pravila za natječaj za izradu slogana  

na temu „Sigurnosni pojas u prometu“ 

 

 

1. Organizator i provoditelj natječaja je Hrvatski autoklub (u nastavku: HAK), Avenija 

Dubrovnik 44, 10010 Zagreb, Hrvatska.  

 

2. Natječaj se organizira u svrhu promicanja sigurnosti u prometu i korištenja sigurnosnog 

pojasa kao sastavni dio projekata: 

• „10 Zlatnih pravila u prometu“ koje HAK realizira u sklopu suradnje s Fédération 

Internationale de l’Automobile i 

• „KLIK- sigurnosni pojas, navika odgovornog ponašanja u prometu“ koje HAK realizira u 

sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa.  

 

3. Natječaj traje od dana objave na www.hak.hr do 15. travnja 2018. godine.  

 

4. Cilj natječaja je poticanje stvaralaštva mladih, a mogu se prijaviti mladi do navršene 24. 

godine. Svaki prijavitelj može prijaviti samo po jedan slogan.  

 

5. Prijavitelji – pojedinci koji nemaju navršenih 18 godina moraju na prijavnici imati 

potpisanu suglasnost od strane roditelja odnosno zakonskog zastupnika / skrbnika. 

 

6. Nakon provedbe natječaja HAK stječe pravo korištenja nagrađenog slogana, o čemu se 

nagrađeni autor obvezuje s HAK-om zaključiti poseban ugovor. 

 

7. HAK kao provoditelj natječaja nije odgovoran za sadržaj slogana niti za eventualna 

pitanja i nesuglasice vezane uz vlasništvo i autorska prava.  

 

8. Rezultati natječaja bit će objavljeni u svibnju 2018. godine putem medija i na web-

stranicama HAK-a. 
  

9. Na temelju odluke posebnog povjerenstva HAK će nagraditi autora najboljeg slogana s 

5.000 kn (slovima: pet tisuća kuna). Porez i prirez obračunava se i plaća iz iznosa 

nagrade. 

 

10. Dodjela nagrade bit će organizirana u Zagrebu, u prostorijama Hrvatskog autokluba.  

 

11. Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti pravilno popunjenu prijavnicu. Prijavnica se 

može preuzeti na web-stranicama HAK-a http://www.hak.hr .  
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12. HAK zaprima prijavnice u digitalnom obliku do nedjelje 15. travnja 2018. do 23.59 sati na 

e-mail 10zlatnihpravila@hak.hr. Prijavitelji su dužni izvornik prijavnice dostaviti poštom ili 

osobnom dostavom na adresu; Hrvatski autoklub, p.p. 240, 10001 Zagreb s naznakom 

„Natječaj za izradu slogana na temu Sigurnosni pojas u prometu“  do ponedjeljka 23.  

travnja 2018. u 15.00 sati. Slogani prijavitelja koji ne dostave prijavnice u propisanom 

roku neće biti u konkurenciji za nagrade. 

 

13. HAK kao provoditelj natječaja zadržava pravo traženja dodatne dokumentacije u svrhu 

provjere podataka dostavljenih u prijavnici. 

 

14. Za sve informacije o natječaju možete se obratiti na e-mail 10zlatnihpravila@hak.hr. 

 

15. Na natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Hrvatskog autokluba te organizacija – 

partnera u provedbi natječaja, članovi povjerenstva kao ni članovi njihovih užih obitelji i 

poslovni suradnici.  

 

16.  Svojim sudjelovanjem u ovom natječaju prijavitelji u potpunosti prihvaćaju pravila 

natječaja. 

 

 


