OPĆI UVIJETI NATJEČAJA
1_ Natječaj raspisuje i provodi tvrtka ŠESTAN-BUSCH d.o.o. (u daljnjem tekstu ‘ŠB’)
2_ Natječaj je otvorenog tipa, a na Natječaju mogu sudjelovati profesionalni dizajneri – samostalni
autori ili kreativni timovi, studenti dizajna i kreativci.
3_ Na Natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačke Komisije, sastavljači natječajnog zadatka,
kao ni njihovi bliski srodnici. Na Natječaju također ne mogu sudjelovati zaposlenici „ŠB“ kao ni
njihovi bliski srodnici.
4_ Svrha je Natječaja idejno i izvedbeno rješenje kvalitetnog stručno projektiranog vizualnog
prijedloga nagrade za obilježavanje 25 godina poslovanja tvrtke ŠESTAN-BUSCH na domaćem i
inozemnom tržištu koja bi se uručivala tijekom svečanog prijema i promo događaja tvrtke
ŠESTAN-BUSCH u 2021 godini
5_ Svaki od natjecatelja, autor ili tim, ima pravo sudjelovanja na Natječaju s najviše 1 prijavom,
odnosno 1 prijavljenim radom.
6_ Natječajni radovi i prateća dokumentacija trebaju do roka za primanje radova stići na za to
definiranu adresu. Na pošiljci ne smiju biti podaci pošiljatelja. Podaci pošiljatelja se stavljaju u
zasebnu zatvorenu kovertu unutar pošiljke. Radovi koji stignu nakon propisanog roka za primanje
radova ili ne zadovoljavaju Opće uvjete Natječaja bit će isključeni iz Natječaja, to jest ocjenjivanja.
7_ Ocjenjivačka Komisija će prilikom zasjedanja većinom glasova odlučiti o dodjeli nagrade.
Natjecatelji će biti obaviješteni o rezultatima Natječaja elektroničkom poštom u definiranom roku.
8_ Natječaj je otvoren od dana njegove objave na internetskim stranicama www.sestan-busch.hr .
9_ Natjecateljima će biti na raspolaganju sljedeća dokumentacija u digitalnom obliku:
10_Natječajni rad se sastoji od:
1. Ispunjene i potpisane prijavnice u zatvorenoj omotnici
2. CD-‐a ili USB-‐a sa snimljenom prezentacijom/prijedlogom idejnog i izvedbenog rješenja
natječajnog rada u pdf formatu
3. Prijedlog izvedbenog rješenja nagrade za obilježavanje 25 godina poslovanja tvrtke ŠESTANBUSCH na domaćem i inozemnom tržištu koja bi se uručivala tijekom svečanog prijema i
promo događaja tvrtke ŠESTAN-BUSCH u 2021 godini (nije obavezno)
11_ Kreativni timovi moraju imenovati predstavnika koji će biti odgovoran za Natječajni rad.
12_Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni
za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada te potvrđuju
da, prema uvjetima Natječaja imaju pravo sudjelovanja. U slučaju da Natjecatelj šalje više od
jednog natječajnog rada, svaki je rad potrebno pripremiti prema pravilima Natječaja i poslati
odvojeno, kao zasebni rad.

