
 

 

Povjerenstvo za razvoj volonterstva grada Siska 
 

raspisuje 

 

N A T J E Č A J  
 

za izradu logotipa Povjerenstva 

 

 

Povjerenstvo za razvoj volonterstva grada Siska želi potaknuti mlade umjetnice/umjetnike, 

ilustratorice/ilustratore i kreativke/kreativce da se uključe u promoviranje važnosti uključivanja 

građanki i građana u razvoj zajednice kroz volonterstvo na način da doprinesu razvoju logotipa 

Povjerenstva. Odabrani logotip koristiti će se na svim dokumentima i promotivnim materijalima 

Povjerenstva. 

 

Natječaj je otvoren od 14. listopada do 31. listopada 2016. godine za sve državljane/ke 

Republike Hrvatske u dobi između 15 i 30 godina. Pristigle radove pregledat će i ocijeniti 

stručni žiri (koji čine članice/članovi i promatračice/promatrači Povjerenstva za razvoj 

volonterstva grada Siska i predstavnici/e struke) te odlučiti o pobjedničkom logotipu.  

 

O Povjerenstvu: 

Povjerenstvo za razvoj volonterstva grada Siska konstituirano je 1. prosinca 2015. godine 

temeljem Volonterske politike grada Siska 2015.-2020., a obavlja slijedeće poslove: 

- potiče razvoj volonterstva na području grada Siska na način da prati provedbu lokalne 

volonterske politike te po potrebi predlaže izmjene i dopune iste, 

- priprema izvješća o provedbi volonterskih programa i politike te ih dostavlja Gradu 

Sisku, 

- osobito djeluje na promoviranju volonterstva te na poboljšavanju uvjeta za priznavanje 

i nagrađivanje volonterstva kroz predlaganje konkretnih mjera organizatorima 

volontiranja i Gradu Sisku, 

- zaduženo za izradu Strategije za razvoj volonterstva grada Siska i Akcijskog plana za 

razvoj volonterstva grada Siska te za praćenje njihove provedbe i predlaganje dopuna 

i izmjena istih. 

 

Pravila Natječaja: 

 na Natječaju mogu sudjelovati sve mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina sa 

prebivalištem na području Republike Hrvatske  

 dizajn logotipa treba biti originalni rad natjecatelja/ice 

 svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno 3 (tri) rada 

 logotip treba biti izrađen u vektorskom obliku te dostavljen u PDF formatu 

 izgled logotipa treba biti vezan uz područje rada Povjerenstva i predstavljati važnost 

umrežavanja za razvoj volonterstva  

 logotip svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, 

svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu 

pripadnost 

 prijavljeni logotip mora biti primjenjiv u različitim veličinama i na različitim podlogama 

(u pozitivu i negativu), odnosno mora biti prilagođen apliciranju na različite verzije 

promotivnih materijala 

 rok za slanje radova je ponedjeljak, 31. listopad 2016., do 23:59 sati 



 

 najbolje radove odabrat će ocjenjivački žiri kojeg čine članice/članovi i 

promatračice/promatrači Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska i 

predstavnici/e struke 

 rezultati natječaja bit će objavljeni nakon zaključenja natječaja na internetskim 

stranicama Grada Siska i Volonterskog centra Sisak, u prvoj polovici studenog 2016. 

 svi sudionici/e natječaja dobit će obavijest o rezultatima natječaja putem e-maila 

 radovi se šalju isključivo elektronskom poštom na adresu elektronske pošte 

povjerenstvo-za-razvoj-volonterstva@sisak.hr s naznakom „Natječaj logotip – ime i 

prezime“ 

 e-mail sa prijavljenim radovima mora sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, 

adresu, broj mobitela, zanimanje, dob te OIB natjecatelja/ice 

 radovi pristigli nakon zaključenja natječaja neće se uzimati u obzir 

 sva dodatna pitanja upite na adresu elektronske pošte povjerenstvo-za-razvoj-

volonterstva@sisak.hr  

 

Nagrada: 

 sudjelovanje u natječaju isključivo je volonterske naravi te Povjerenstvo ne snosi 

financijske troškove izrade logotipa 

 ime i prezime pobjednice/pobjednika biti će trajno objavljeno na internetskim 

stranicama Grada Siska i Volonterskog centra Sisak 

 autorica/autor će dobiti zahvalnicu.  

 

Uvjeti korištenja logotipa: 

 nakon završetka natječaja, logotip postaje vlasništvo Povjerenstva za razvoj grada 

Siska, odnosno Grada Siska, 

 logotip će se koristiti za potrebe rada Povjerenstva za razvoj volonterstva grada Siska, 

na internetskim stranicama na svim promotivnim materijalima i materijalima vidljivosti 

(elektronski i tiskani), 

 Povjerenstvo zadržava pravo manjih izmjena logotipa, u suglasnosti s 

autoricom/autorom,  

 slanjem svog rada pristajete na navedene uvjete korištenja.  

 

Korisni dokumenti i linkovi 

Volonterska politika grada Siska 2015.-2020. 

Grad Sisak, www.sisak.hr  

Volonterski centar Sisak, http://vcs.lda-sisak.hr/  
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