
NAGRADNI NATJEČAJ ‒ RAZREDNA ČESTITKA 2023. 

 

PRIREĐIVAČ NATJEČAJA 

Priređivač natječaja pod nazivom Razredna čestitka (u daljnjem tekstu: Natječaj) jest Alfa d. 
d., Nova Ves 23a, Zagreb, OIB: 07189160632 (u daljnjem tekstu: Priređivač). 
 
TEMA NATJEČAJA 

Od svake pristigle fotografije izradit ćemo čestitku kojom sudionici svojim obiteljima i 

dragim osobama mogu čestitati Božić i Novu godinu. 

 

SUDIONICI NATJEČAJA 

Na Natječaju mogu sudjelovati 1., 2., 3. i 4. razredi osnovne škole te kombinirana odjeljenja 

u RH. Moguće je prijaviti samo grupni rad na Natječaj. Razredi ne mogu zajedno sudjelovati, 

samo u slučaju kombiniranog odjeljenja ili produženog boravka. 

 

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE 

Prijava na Natječaj vrši se slanjem fotografije uz dostavu podataka o sudionicima (ime i 

prezime učitelja, razred, ime škole, mjesto i adresa e-pošte) i suglasnosti roditelja porukom 

na FB stranicu Alfa izdavačka kuća ili porukom Alfinu promotoru. Dostavljeni podatci bit će 

postavljeni na čestitku, a za gramatičke ili druge pogreške ne odgovaramo. 

 

SLANJE FOTOGRAFIJE I TEHNIČKE UPUTE 

Jednu fotografiju potrebno je dostaviti u inbox izdavačke kuće Alfa ili Alfinu promotoru. Ako 

bude potrebno zbog razlučivosti, fotografija će se naknadnim dogovorom slati na adresu e-

pošte. Molimo vas da nam dostavite samo jednu fotografiju. Nije moguća obrada više od 

jedne fotografije po razredu. 

 

ČESTITKA 

Priređivač će sve fotografije koje stignu do 21. prosinca 2022. obraditi kao čestitke te ih 

dostaviti na adrese e-pošte navedene u prijavi. Fotografija će biti postavljena u okvir, a 

pratit će je personalizirani tekst. 

 

TRAJANJE NATJEČAJA I OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA 

Natječaj je otvoren od 6. prosinca 2022. do 9. siječnja 2023. Rezultati Natječaja bit će javno 

objavljeni 11. siječnja 2023. na www.alfaportal.hr i FB stranici izdavačke kuće Alfa. 

Fotografije primamo do 21. prosinca 2022. 

 

  

https://www.facebook.com/alfa.izdavackakuca
https://www.facebook.com/alfa.izdavackakuca
www.alfaportal.hr
https://www.facebook.com/alfa.izdavackakuca


OCJENJIVANJE RADOVA I ŽIRI 

Sve fotografije, odnosno njihove inačice koje će Priređivač obraditi kao čestitku bit će 

objavljene u FB albumu Razredna čestitka 2023. i dodavane kako budu pristizale. Dvije su 

kategorije pobjednika. Jedan će pobjednik biti razred čija će fotografija 9. siječnja u 12 sati  

imati najviše lajkova na FB stranicama Alfe, a drugog pobjednika odabrat će Alfin tročlani žiri 

koji čine Tihana Bilešić, Ivan Herceg i Nandi Plužarić, neovisno o broju lajkova. 

 

Potičemo upotrebu blagdanskih rekvizita (kapica, božićnih džempera...), a ako na fotografiji 

bude uklopljen slogan Alfa i škole se vole, razred će dobiti dodatne bodove.  

 

Broj lajkova odnosi se samo na lajkove koji se nalaze uz originalnu objavu fotografije, u 

spomenutom FB albumu. Lajkovi na podijeljenim objavama neće se uzimati u obzir. 

 

NAGRADE 

Razredi pobjednici bit će nagrađeni prigodnim darovima Alfa i škole se vole. 

  

ZAŠTITA PODATAKA 

Ako se na fotografiji nalazi dijete i/ili njegovi osobni podatci (ime i prezime, datum rođenja i 

sl.), učitelj mora jamčiti da ima pristanak roditelja za objavu tih podataka, odnosno mora 

Priređivaču uz prijavu dostaviti potpisanu suglasnost. (SUGLASNOST) 

Ustupljeni podatci o učitelju i školi iskoristit će se samo radi sudjelovanja na Natječaju i 

obavijesti o rezultatima Natječaja, neće se dostavljati trećim stranama, niti će ih se iznositi 

izvan RH sve do završetka Natječaja (nakon čega će se ustupljeni podatci brisati) ili do 

ranijeg povlačenja suglasnosti na koje uvijek postoji pravo. 

Učitelj može od Alfe d. d. poštom ili elektroničkim putem zatražiti pristup osobnim 

podatcima, ispravak i/ili brisanje podataka, ograničavanje obrade podataka s pravom na 

ulaganje prigovora na obradu, pravo na prenosivost podataka, postavljanje upita službeniku 

za zaštitu podataka putem elektroničke pošte: szp@alfa.hr ili poštom na adresu: Nova Ves 

23a, 10000 Zagreb te pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu ako smatra da je 

došlo do bilo kakve povrede u obradi osobnih podataka. 

 

AUTORSKA I SRODNA PRAVA 

Sudionici Natječaja, odnosno mentori izjavljuju da je svaka pristigla fotografija originalno 

djelo Sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska 

prava ili prava intelektualnog vlasništva. Sudionici Natječaja suglasni su da Priređivač stječe 

nad radovima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i po 

potrebi prerade te korištenja u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti Sudionika. 

Sudionici Natječaja suglasni su da Priređivač sve pristigle radove može objaviti na svojim 

mrežnim stranicama. 

https://alfaportal.hr/dokumenti/Suglasnost-Razredna-cestitka-2023.pdf

