
 
 

Fantastic Zagreb Film Festival raspisuje: 
 

JAVNI NATJEČAJ ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA OBLIKA STATUE  
NAGRADA FANTASTIC ZAGREB FILM FESTIVALA 
 
Fantastic Zagreb Film Festival (www.fantastic-zagreb.com) od svojeg 2. izdanja u 2013. planira 
dodjeliti nekoliko nagrada najboljim filmovima. U 2013. jednom svjetskom ili regionalnom 
filmskom profesionalcu uručit demo nagradu za životno djelo, a jednom filmu nagradu publike, 
nagradu koju svaki filmaš najviše cijeni. Ovim putem pozivamo sve Vas na sudjelovanje u natječaju 
za izradu idejnog rješenja oblika statue nagrade koja de se koristiti u svim sljededim izdanjima za 
sve nagrade.  
 
Pobjednik natječaja bit de nagrađen s iznosom od 5.000 kn.  
 
Pravila natječaja: 

 Na natječaju mogu sudjelovati sve osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske 

 Statua mora predstavljati zagrebački simbol – tramvaj - i mora sadržavati neki fantastični 
element (kao npr. lebdedi tramvaj, tramvaj duhova, nevidljivi tramvaj itd) 

 Idejno rješenje statue treba biti originalni rad natjecatelja/ice 

 Svaki natjecatelj može prijaviti maksimalno tri ideje  

 Idejno rješenje ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija svjetonazorska, spolna, vjerska, 
kulturna, politička, nacionalna ili druga opredjeljenja 

 Idejno rješenje mora predvidjeti postolje statue na kojem de pisati naziv nagrade i ime 
dobitnika/ice. 

 Autor prepušta sva prava na korištenje ideje Fantastic Zagreb film festivalu, u svim 
sljededim godinama i u svim formama (crtež/statua).  

 
Postupak natječaja: 

 Idejno rješenje treba dostaviti organizatoru natječaja u PDF ili JPG formatu s naznačenim 
specifikacijama izrade: materijal, boja, dimenzije i cijena izrade jednog primjerka. 

 Natječaj je otvoren od 1. veljače 2013. do 1. travnja 2013. Radovi pristigli nakon 1. travnja 
nede se razmatrati 

 Radovi se šalju isključivo emailom na adresu: natjecaj@fantastic-zagreb.com  

 Email osim rada mora sadržavati: ime i prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona kao i 
kratak životopis natjecatelja. 

 Pobjednika natječaja izabrat de savjetnici Fantastic Zagreba te direktori Mia Pedina i 
Stjepan Hundid 

 Rezultati natječaja bit de objavljeni najkasnije do 15. travnja 2013. 

 Svi sudionici natječaja dobit de obavijest o rezultatima putem e-maila. 

 Nakon odabira najboljeg idejnog rješenja, pobjednik/ica je dužan izraditi jedan primjerak 
statue i dostaviti je Fantastic Zagreb Film Festivalu (troškove izrade pokriva FZ). 

 
Uvjeti: 

 Nakon završetka natječaja, idejno rješenje postaje vlasništvo Fantastic Zagreb Film 
Festivala (Lot 28 studio doo).  

 Fantastic Zagreb Film Festival zadržava pravo dopune ili izmjene pravila ovog natječaja 

 Slanjem svog rada pristajete na navedena pravila, postupak i uvijete natječaja. 

http://www.fantastic-zagreb.com/

