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Temeljem čl. 25. Društvenog ugovora za Zračnu luku Pula d.o.o. (u daljnjem test: Društvo) direktor
Zračne luke Pula d.o.o. dana 20.2.2017.godine donosi

PRAVILNIK
o organizaciji nagradnog natječaja u sklopu manifestacije
“Dan otvorenih vrata Zračne luke Pula 2017.”
Članak 1.
Ovim Pravilnikom Društvo utvrđuje pravila organizacije nagradnog natječaja povodom održavanja
manifestacije „Dan otvorenih vrata Zračne luke Pula 2017.“ dana 25. ožujka 2017. godine na Zračnoj luci
Pula.
Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja je promocija Društva.
Članak 3.
Natječaj se realizira u trajanju od 20.veljače do 18. ožujka 2017.godine.
Članak 4.
Natječaj se temelji na izradi likovnih radova učenika petog i šestog razreda osnovnih škola u Istarskoj
županiji na temu: „Kako ja vidim zrakoplov budućnosti – izvana, iznutra, sa zemlje, iz zraka…“.
Članak 5.
U natječaju mogu sudjelovati učenici petih i šestih razreda svih osnovnih škola iz Istarske županije. U
natječaju ne mogu sudjelovati djeca radnika Društva.
Članak 6.
Likovni radovi se dostavljaju na adresu: Zračna luka Pula d.o.o., Ližnjan, Valtursko polje 210, p.p. 89, 52100
Pula s naznakom „Za nagradni natječaj“ najkasnije do 18. ožujka 2017. godine. Likovni radovi moraju
sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime učenika, razred i osnovnu školu. Uz likovne radove mora biti
dostavljena pisana suglasnost roditelja/staratelja/skrbnika o sudjelovanju učenika na nagradnom natječaju kao
i kontakt osoba (ime i broj telefona) za daljnju komunikaciju. Dostavom likovnog rada i pisane suglasnosti
roditelja/staratelja/skrbnika o sudjelovanju na natječaju smatra se da su prihvaćena pravila i uvjeti iz ovog
Pravilnika.
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Članak 7.
Ocjenu i odabir najuspješnijih likovnih radova provodi stručno Povjerenstvo. Članove Povjerenstva imenuje
direktor Društva posebnom odlukom. Povjerenstvo će najkasnije 20. ožujka 2017. godine objaviti imena
učenika koji su osvojili nagradu.
Članak 8.
Nagrada obuhvaća panoramski let u trajanju od 30-ak minuta koji će se odvijati za vrijeme „Dan otvorenih
vrata Zračne luke Pula 2017.“. dana 25. ožujka 2017. godine u kojem će sudjelovati nagrađeni učenik uz
obaveznu pratnju roditelja/staratelja/skrbnika. Broj nagrađenih radova i učenika ovisit će o zrakoplovu koji će
biti na raspolaganju Društvu za panoramski let.
Članak 9.
Sudjelovanjem u natječaju dobitnici dozvoljavaju da se njihova imena, prezimena i rad objave na Internet
stranicama Društva. Dobitnici su dužni Društvu najkasnije do 24. ožujka 2017. godine dostaviti sljedeće
podatke: vlastitu adresu stanovanja i OIB te ime i prezime roditelja/staratelja/skrbnika u pratnji, njegovu
adresu stanovanja i OIB.
Članak 10.
Članovi Povjerenstva obavijestit će dobitnike o osvajanju nagrade i dati im daljnje upute vezano uz
ostvarenje nagrade iz članka 8. Pravilnika. Dobitnici pravo na svoju nagradu ostvaruju uz predočenje
zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po podacima identičan s navedenim podacima na
likovnom radu.
Članak 11.
Društvo može natječaj staviti u privremeno stanje mirovanja ili ga u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa više
sile i izraženih gospodarskih poremećaja.
Članak 12.
Sudjelovanjem u natječaju svaki sudionik prihvaća navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju
mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Puli.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

U Ližnjanu, 20.2.2017.godine
Ur.br. 249/2017-01/UPR
Direktor
Svemir Radmilo
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