TURISTIČKA ZAJEDNICA i OPĆINA TKON
OBJAVLJUJU NATJEČAJ ZA „IZVORNE SUVENIRE OPĆINE
TKON“
Pozivaju se sve zainteresirane, pravne i fizičke osobe sa područja Općine Tkon
za sudjelovanje u izradi „Izvornih suvenira Općine Tkon“.
Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe, ustanove i samostalne
djelatnosti koji su državljani RH a sa područja Općine Tkon i koji su u
mogućnosti prijavljene natjecateljske radove/suvenire proizvoditi.
UVJETI NATJEČAJA
1.
Poziv je javan, a pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe i punoljetne fizičke
osobe sa područja Općine Tkon.
2.
Suvenir treba posjedovati značajke prepoznatljivosti lokalne sredine, biti odraz
tradicije, kulturne, povijesne i materijalne baštine Općine Tkon.
3.
Slanjem prijedloga suvenira s pripadajućim opisom pravna ili fizička osoba
stječe status sudionika. Nepotpune prijave neće se prihvatiti.
4.
Svaki autor se može natjecati, s maksimalno tri vrste različitih suvenira.
5.
Autori moraju poslati konačno izrađene proizvode i prijedlog dizajna ambalaže.
6.
Kriteriji ocjenjivanja:
a) likovno‐estetska vrijednost,
b) originalnost
c) stupanj povezanosti s kulturno‐povijesnom, prirodnom baštinom Općine
Tkon
d)izvedivost i praktičnost
7.
Pravovremeno pristigle prijedloge ocjenjivat će Povjerenstvo za provedbu
Natječaja, imenovano od strane TZ Općine Tkon.Ukoliko povjerenstvo za

provedbu Natječaja prihvati i izabere pristigle radove, predsjednik TZO‐ Tkon će
donijeti Odluku o dodjeli priznanja i naziva „ Izvorni suveniri Općine Tkon“.
8.
Nakon navedenog datuma, povjerenstvo će izabrati najbolja tri suvenira i
nagraditi ih prigodnim nagradama.
1. mjesto: poklon bon u vrijednosti 600,00 kn i prigodni poklon
2.mjesto: poklon bon u vrijednosti 400,00 kn i prigodni poklon
3.mjesto: Poklon bon u vrijednosti 200,00 kn i prigodni poklon
Nagrađene radove Turistička zajednica Općine Tkon zadržava, a svi ostali se
vraćaju autorima( osobno se moraju podići u roku od 15 dana u uredu
Turističke zajednice Tkon),uz mogućnost otkupa i distribucije od strane TZ –a i
općine Tkon ukoliko zadovoljavaju kriterije iz natječaja.
Turistička zajednica Općine Tkon zadržava pravo da ne prihvati niti jednu
pristiglu ponudu i poništi Natječaj bez posebnog obrazloženja i snošenja
troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.
Natječaj je otvoren do 1.kolovoza, 2015. godine.
Svoje radove možete poslati poštom ili predati u ured Turističke zajednice
Općine Tkon, Mulina 6, 23212 Tkon.
Nepotpune, nepravovremene i nejasne ponude ili ponude izražene suprotno
odredbama ovoga Natječaja neće se razmatrati.
Svi sudionici biti će pismeno obaviješteni o rezultatima Natječaja. Prijavom na
Natječaj učesnici neopozivo prihvaćaju sve navedene uvjete.
U Tkonu, 1.lipnja, 2015.g.
Klasa: 612‐01/15‐01/1
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