Natjecanje učeničkih zadruga „ČAROLIJA BOŽIĆA“ – zajedno smo online!
Srednja škola NOVI MAROF, prosinac 2020.
Natjecanje je javno te svi mogu glasati.
Kao glas za fotografiju priznaju se pozitivne reakcije: „sviđa mi se“, „super“, „podrška“ !
Sigurni smo da ćete uživati u unikatima vrijednih ruka učenika zadrugara te uroniti u ozračje nadolazećih blagdana!
Budite kreativni, igrajte se i sretno!
PRAVILA NATJECANJA
Natjecanje organizira SŠ Novi Marof (Zagorska 23, Novi Marof) – u daljnjem tekstu: Organizator.
Natjecanje će omogućiti simboličko izražavanje, estetiku, uređenje i predstavljanje natjecateljskog proizvoda.
Natjecanje započinje na dan objave na facebook stranici “Srednja škola Novi Marof” dana 1. prosinca 2020. u 12 sati,
a završava 22. prosinca 2020. u 12 sati. Sve informacije o Natjecanju dostupne su na web stranici
Organizatora http://ss-novimarof.skole.hr/ .
Natjecanje doprinosi osjećaju zajedništva, promicanju proizvodnje izvornih predmeta, očuvanju okoliša, primjeni
ekološki prihvatljivih materijala te njegovanju i očuvanju kulturne baštine.
Svaka prijavljena zadruga izradila je predmet božićne tematike od ekološki prihvatljivih materijala te dostavila
fotografiju predmeta i kratak opis izrade.
Nakon isteka glasovanja zadruge će biti obaviještene o rezultatima te će biti proglašena prva tri mjesta (objava će biti
javna). Sve zadruge dobit će zahvalnicu za sudjelovanje, a pobjedničke zadruge priznanja i simbolične nagrade.
DISKVALIFIKACIJA
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ili obrisati prijavljeni materijal
ukoliko Sudionik:
•
•
•

prekrši Pravila,
postavi sadržaj neprimjerenog, uvredljivog, vulgarnog ili nezakonitog sadržaja,
dostavi netočne osobne podatke ili s njim nije moguće stupiti u kontakt u razumnom roku.

PREKID NATJECANJA I IZMJENA PRAVILA
Organizator može, u slučaju okolnosti za koje nije odgovoran, niti ih može spriječiti, izbjeći ili otkloniti, prekinuti
Natjecanje te se time oslobađa svih mogućih nastalih obveza. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog
tehničkih problema pri provođenju Natjecanja.
Sudionik koji sudjeluje u Natjecanju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene
Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Facebook stranici Srednje škole Novi
Marof te web stranici Organizatora http://ss-novimarof.skole.hr/ .
TAJNOST I ZAŠTITA PODATAKA
Sudjelovanjem u natjecanju sudionik organizatoru dozvoljava prikupljanje, obradu i spremanje posredovanih osobnih
podataka. Organizator zadržava pravo upotrebe prikupljenih podataka u marketinške svrhe. Organizator natjecanja
se obvezuje da će se s prikupljenim podacima sudionika ophoditi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Sudionici natjecanja mogu u bilo kojem trenutku zatražiti uvid, prijepis, kopiranje, nadopunu, ispravak, blokiranje ili
brisanje svojih osobnih podataka odnosno prekid obrade osobnih podataka u promocijske svrhe, sukladno Zakonu o
zaštiti osobnih podataka.
Natjecanje nije ni na koji način sponzorirano, podržano niti povezano s Facebookom. Sudionici u natjecanju razumiju
da je organizator natjecanja vlasnik facebook stranice „Srednje škole Novi Marof“. Facebook se koristi kao platforma
za komuniciranje spomenutim natjecanjem.
Sve troškove natjecanja pokriva organizator.
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Organizacijski odbor

-

