
Hrvatski	športski	muzej	raspisuje,	a	uz	suradnju	partnera	provodi	natječaj	za		

oblikovanje	vizualnog	iden0teta	Hrvatskog	športskog	muzeja	

P	r	i	j	a	v	n	i	c	a	

Rok	za	primanje	prijava	na	natječaj	je	21.2.2019.	u	16	sa?	

1.	Podaci	o	natjecatelju	

2.	Podaci	o	članovima	0ma	

Ime	i	prezime	natjecatelja	ili	
predstavnika	?ma

     

Puni	naziv	?ma	
     

Adresa:	     

Telefon	i/ili	mobitel:	
     

E-mail:	
     

Potpis	i	pečat:	

Ime	i	prezime	članova	?ma Telefon	i/ili	mobitel,	e-mail Potpis

     	
     

     	
     

     	
     

     	
     



3.	Podaci	o	kontakt	osobi	(ukoliko	je	različito	od	predstavnika	?ma)	

IZJAVA UMJETNIKA 

Ja, potpisnik ove izjave, izjavljujem da sudjelujem u natječaju za vizualni identitet Hrvatskog 
športskog muzeja, organiziranog u suradnji Hrvatskog športskog muzeja i umjetničkih akademi-
ja i fakulteta za dizajn u Republici Hrvatskoj Svojim potpisom izjavljujem svoj prihvat sudjelovan-
ja u natječaju, te izjavljujem da razumijem da će umjetnička djela nagrađena sa jednim od prva 
tri mjesta u natječaju imaju poseban značaj. S tim u svezi pristajem, u slučaju da je moje djelo 
nagrađeno s jednim od prva tri mjesta u natječaju, prenijeti isključivo pravo korištenja, te sva 
ostala imovinska prava u smislu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, na Hrvatski 
športski muzej, zadržavajući pritom isključivo moralna prava predviđena istim zakonom. 
Prijavom na ovaj natječaj te potpisom ove izjave ujedno jamčim kako je umjetničko djelo koje 
prijavljujem izvorno moje autorsko djelo te  jamčim da prava koja se prenose u slučaju nagrade 
na ovom natječaju nisu  ograničena u korist treće osobe niti je osnovano pravo iskorištavanja 
istih u korist trećih osoba. 
Hrvatski športski muzej obvezuje se navesti autora djela na način koji odgovara uobičajenom 
načinu isticanja autora za svaki način korištenja djela. 
Potpisnik ove izjave potvrđuje da je upoznat s pravilima ovog natječaja. 

Izjava o privatnosti 
Potpisom ove izjave ujedno pristajem da moji osobni podaci koje sam dao/dala za potrebe pri-
jave na natječaj budu prikupljeni, obrađeni i objavljeni za potrebe provedbe natječaja, a u smislu 
propisa vezanih uz obradu osobnih podataka te  sukladno Uredbi 2016/679 EZ o zaštiti pojedin-
ca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka. Podaci priku-
pljeni za potrebe ovog natječaja neće biti dati trećim osobama. 

Mjesto i datum: 
Ime potpisnika: 
Potpis: 

     	
     

     	
     

Ime	i	prezime	kontakt		
osobe:

     

Telefon	i/ili	mobitel:	
     

E-mail:	
     




