
 

 

Natječaj za radove učenika osnovnih i srednjih škola 

 „Sigurno surfaj – stop nasilju i govoru mržnje na internetu!“ 
 

  

1. Organizator i provoditelj natječaja je udruga Hrabri telefon, Đorđićeva 26, 10 000 Zagreb.  

2. Natječaj se organizira u svrhu promoviranja sigurnosti na internetu i prevencije govora mržnje. 

 

3. Natječaj traje od 9. veljače do 9. ožujka 2016. godine.  

4. Na natječaj se mogu prijaviti svi učenici i učenice osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u 

dobi od 10 do 19 godina. Prijaviti se može pojedinac ili grupa. Prijavitelj može prijaviti samo jedan 

rad u svakoj kategoriji. 

5. Na natječaj je moguće prijaviti radove u 3 kategorije: 

- video uradak, kao grupni i individualni rad, u trajanju od maksimalno 3 minute u HD rezoluciji 

- literarni uradak, kao individualni rad s maksimalno 2000 znakova (s razmacima) 

- likovni uradak, kao grupni ili individualni rad u kojem se jasno vidi poruka teme natječaja. 

 

6. Za prijavu na natječaj potrebno je priložiti pravilno popunjenu prijavnicu s pripadajućim radom. 

Prijavnicu možete preuzeti na web stranici Hrabrog telefona (http://www.hrabritelefon.hr) ili zatražiti 

putem e-maila sigurnosurfaj@hrabritelefon.hr . 

7. Prijavu treba odobriti i odgovorna osoba – mentor. Mentor može biti učitelj, nastavnik  ili stručni 

suradnik škole ili institucije iz koje dolazi prijava ili stručni radnik/odgajatelj ustanove iz djelokruga 

socijalne skrbi. 

8. Ako odgovara temi, na natječaj je moguće prijaviti i rad koji je u posljednjih 6 mjeseci sudjelovao 

na drugim kreativnim natječajima. U tom slučaju u prijavnici je potrebno navesti o kojem je natječaju 

riječ i kakav je plasman ostvario rad. 

9. Najkvalitetnije radove odabrat će žiri sastavljen od volontera i stručnjaka Hrabrog telefona, a u 

obzir će se uzeti sljedeći kriteriji:  

- poštivanje formalnih uvjeta natječaja (rok, rezolucija, količina znakova) 

- povezanost sa zadanom temom 

- inovativnost prezentiranja teme 

Odabir će se u sve tri kategorije vršiti zasebno za učenike osnovnih i zasebno za učenike srednjih 

škola. 

 

10.  Iz natječaja će biti isključeni radovi koji sadrže direktno kopirane dijelove tuđih radova,  

uvredljive poruke i govor mržnje te koji krše osnovna ljudska prava. 

 

11. Rezultati natječaja bit će objavljeni u travnju 2016. godine na web i facebook stranici Hrabrog 

telefona. 
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12. Najkvalitetnije radove nagradit ćemo vrijednim nagradama. 

 

13. Dobivene nagrade ne mogu se zamijeniti za novac.  

 

14.  Dodjela nagrada odvit će se u Zagrebu u prostoru Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba u 

svibnju 2016. godine. 

15. Hrabri telefon kao provoditelj natječaja nije odgovoran za  sadržaj radova te eventualna pitanja i 

nesuglasice vezane uz vlasništvo i autorstvo prijavljenih uradaka. 

 

16. U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici i volonteri Udruge, članovi žirija kao ni članovi 

njihovih užih obitelji. 

 

17. Prijavnicu i rad (DVD s video uratkom, literarni ili likovni rad - skeniran, fotografiran ili poslan 

poštom) potrebno je poslati na e-mail sigurnosurfaj@hrabritelefon.hr   ili poštom na adresu:  

HRABRI TELEFON 

ĐORĐIĆEVA 26 

10 000 Zagreb 

Za natječaj „Sigurno surfaj– stop nasilju i govoru mržnje!“ 

NE OTVARAJ! 

Prijavnicu je moguće preuzeti na web stranici Hrabrog telefona (http://www.hrabritelefon.hr)  ili 

zatražiti putem e-maila sigurnosurfaj@hrabritelefon.hr. 

18.  Za sve informacije možete se obratiti na e-mail sigurnosurfaj@hrabritelefon.hr ili na broj telefona 

01/6112 758. 

 

19. Radovi se primaju do 9. ožujka 2016. (priznaje se datum na poštanskom pečatu).  

20. Sudjelujući u ovom natječaju prijavitelji  u potpunosti prihvaćaju pravila natječaja. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Projekt financijski podupire MSPM u sklopu kampanje 
Dislajkam mržnju kroz projekte usmjerene na prevenciju 

nasilja nad i među djecom i mladima u Republici Hrvatskoj. 
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