
 

Ured zastupnika u Europskom parlamentu Tonina Picule objavljuje 
 

KREATIVNI FOTO I VIDEO NATJEČAJ 

 „KLIK ZA BOLJU HRVATSKU“ 
 

kojim se poziva sve hrvatske studente i studentice da svojim objektivom ili kamerom „uhvate“ 

motive hrvatske svakodnevice koje bi voljeli vidjeti više ali (ili) i motive koje bi voljeli vidjeti manje 

te osvoje put u Strasbourg (od 9. do 12. prosinca) na plenarnu sjednicu Europskog parlamenta kao i 

mogućnost izlaganja svojih radova na javnoj izložbi.  

 

Tko? 

Natječaj je otvoren za sve punoljetne fizičke osobe s hrvatskim državljanstvom i prijavljenim prebivalištem u 

Republici Hrvatskoj, koje su upisane kao studenti na bilo koju ustanovu visokog obrazovanja registriranu pri 

Agenciji za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske.  

Što? 

Prijavite jednu originalnu fotografiju ili jedan originalan video uradak na temu Natječaja. Sudionici/e natječaja 
„Klik za bolju hrvatsku“ su pozvani/e svojim objektivima „uhvatiti“ motive hrvatske svakodnevice koje bi voljeli 
vidjeti više ali (ili) i motive koje bi voljeli vidjeti manje. Predstavimo Europi Hrvatsku u kojoj su mladi ljudi svjesni 
problema na kojima treba raditi ali i koji vide pozitivne trendove i znaju u kojem smjeru gurati društvene 
promjene. Pokažite da ste kao generacija nositelja društvenih promjena svjesni svakodnevice te spremni 
djelovati, reagirati i utjecati.  

Kako? 

Za početak pročitajte cjeloviti Pravilnik Natječaja dostupan na službenim web i Facebook stranicama zastupnika 

u Europskom parlamentu Tonina Picule kako biste se upoznali sa svim pravilima i uvjetima sudjelovanja, a zatim 

uređaje u ruke i budite kreativni.  

 

Upoznati s Pravilnikom i sa spremnim kreativnim uratkom koji je Vaš originalan autorski rad spremni ste popuniti 

Prijavni list u koji unosite opis Vašeg uratka te nadimak pod kojim podnosite prijavu kako biste sačuvali svoju 

anonimnost do objave pobjednika.  

 

Popunjen Prijavni list sa jednim uratkom priložite mailu koji šaljete na natjecaj.picula@gmail.com s naznakom 

„Prijava na natječaj Klik za bolju Hrvatsku_nadimak“ 
 

 

Odabir pobjednika? 

Sve pristigle uratke pregledat će peteročlani žiri koji će odabrati finaliste čiji će radovi biti objavljeni u zasebnim 

albumima na službenoj Facebook stranici zastupnika u Europskom parlamentu Tonina Picule te dostupni svim 

Facebook korisnicima za glasovanje „lajkovima“. Pobjednici, njih 33 s najviše glasova tj. „lajkova“, će biti 

objavljeni unutar 24 sata od završetka glasovanja.  

Rokovi? 

Prijave: od 21.10. do ponoći 11.11. 2013.  
 

Glasovanje: od 12.11. u podne do ponoći 19.11.  

 

Za sve detalje Natječaja i dodatne informacije pogledajte cjeloviti Pravilnik ili nas kontaktirajte na 

natjecaj.picula@gmail.com ili broj telefona 01 48 11 112 (radno vrijeme, svaki dan od 09 - 17). 
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