
DND Hrašćina 

Trgovišće 23c 

49283 Hrašćina Trgovišće 

Društvo „Naša djeca“ Hrašćina  

raspisuje 

7. likovni natječaj  

„Hrašćinski kraljuš“ 

za učenike osnovnih škola i djecu predškolske dobi u RH   

Cilj je ovog natječaja razvijati kod djece  svijest o važnosti očuvanja zavičajnog identiteta, poticati od najranije 
dobi interes za prirodnu i kulturnu baštinu zavičaja, poticati kreativnost i dječje likovno stvaralaštvo. 

Uvjeti natječaja: 

1. Likovne radove treba poslati  do  29. travnja  2023. 

2. Pravo sudjelovanja imaju učenici od 1. do 8.r. osnovne škole te djeca predškolske dobi. 

3. Svi pristigli radovi bit će podijeljeni tri u kategorije: 

                              a)  predškolski uzrast 

                              b)  1. do 4.r. OŠ 

                              c)  5. do 8.r. OŠ 

4. Tema / motiv za likovno stvaralaštvo :  

MOJA OBITELJ - MOJE BLAGO 

Likovna tehnika je slobodan izbor.  

5. Prijavu djece i učenika za sudjelovanje u natječaju mogu izvršiti odgojitelji/odgojiteljice 

u dječjim vrtićima i učitelji/učiteljice u  osnovnim  školama. 

6. Na natječaj je moguće prijaviti samo individualne učeničke radove.  

7. Broj radova za sudjelovanje po kategoriji  iz jedne škole/vrtića je  najviše 5 radova.  

    Jedno dijete može se natjecati samo s jednim likovnim radom. 

8. Svaki rad na poleđini treba sadržavati: 

·ime i prezime djeteta / učenika/ice , razred   



·naziv i adresa škole/vrtića 

·ime i prezime mentora/mentorice /kontakt 

-e mail adresa  ustanove  

Radove šaljite na adresu : ( običnom poštom , ne preporučeno )  

DND Hrašćina 
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Stručni ocjenjivački sud odabrat će radove za izložbu od kojih će tri najuspješnija rada po 

kategoriji biti nagrađena, a tri pohvaljena. Izložba i dodjela nagrada bit će održana uz Dan 

općine Hrašćina  i Dan škole krajem mjeseca svibnja . 

Službeni rezultati bit će objavljeni  na web stranici općine Hrašćina sredinom 

svibnja, a škole i vrtići čiji će sudionici natječaja  biti nagrađeni ili pohvaljeni 

bit će obaviješteni e mailom o točnom  datumu i vremenu izložbe. 

Radovi pristigli na natječaj se ne vraćaju. 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na:   jadrankap76@gmail.com 

Zaštita osobnih podataka:  Natječaj je raspisan u skladu s Uredbom o 

zaštiti osobnih podataka. 

DND HRAŠĆINA  obvezuje se osobne podatke sudionika natječaja (ime 

i prezime ,razred i ustanovu iz koje dolaze,te ime i prezime 

mentora/mentorice i kontakt), čuvati u tajnosti , a nakon završetka 

likovne izložbe brisati.  

DND Hrašćina objavit će osobne podatke samo onih sudionika natječaja 

čiji će radovi biti nagrađeni ili pohvaljeni te će ih koristiti isključivo za 

potrebe likovnog natječaja i likovne izložbe. 

                                                   

 


