
 
Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba (dalje u tekstu Zoološki vrt), raspisuje KREATIVNI NATJEČAJ 

(dalje u tekstu: Natječaj)  

„UPOZNAJMO ZAGREBAČKE ZEBRE“ 

U svrhu promicanja zaštite divljih vrsta, podizanja svijesti o važnosti očuvanja prirode te poticanja 

promišljanja učenika o važnosti očuvanja bioraznolikosti, Zoološki vrt raspisuje 

kreativni video-natječaj „UPOZNAJMO ZAGREBAČKE ZEBRE“ za učenike petih, šestih, sedmih i 

osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj.  

 

Kreativni video natječaj „UPOZNAJMO ZAGREBAČKE ZEBRE“ traje od 13. svibnja do 31. svibnja 2021., 

a do dvadeset izabranih, najkreativnijih radova bit će predstavljeno na YouTube kanalu, internetskim 

stranicama i društvenim mrežama Zoološkog vrta. 

Autori pobjedničkog uratka bit će nagrađeni izletom u Zoološki vrt grada Zagreba (s uključenim 

prijevozom, ulaznicama i ručkom) na dan 12.6.2021. Nagrađeni učenici bit će počasni gosti na danu 

proslave 96. rođendana Zoološkog vrta na navedeni datum te će imati pravo izabrati (među 

ponuđenima) ime za mladunče zebre, mužjaka oždrebljenog 10. travnja 2021. godine. Nagrađeni 

razred dobit će i karte za kazališnu predstavu u Gradskom kazalištu Trešnja u terminu prema 

dogovoru s kazalištem.  

 

Uvjeti Natječaja:  

1. Tema Natječaja: zebra, biljojed afričkih savana iz zagrebačkog Zoološkog vrta. Sudionici mogu slati 

video uratke s vlastitom, osobnom interpretacijom zadane teme. 

2. Natječaj se raspisuje za najkreativniji video uradak na zadanu temu, pri čemu učenici moraju biti 

što kreativniji, služeći se različitim načinima interpretacije i njihovim kombinacijama (glazba, likovno 

izražavanje, gluma, ples, itd.).  

3. Natječaj traje od 13. svibnja do 31. svibnja 2021. 

4. U Natječaju mogu sudjelovati učenici petih, šesti, sedmih i osmih razreda svih osnovnih škola u 

Republici Hrvatskoj.  

5. Na natječaju može sudjelovati neograničen broj razreda iste škole, no svaki razred mora se prijaviti 

sa svojim, samo jednim videouratkom. 

6. Svaki razred mora imati nastavnika koji će predstavljati mentora te prijaviti uradak. 

7. Sudionici natječaja prijavljuju se na Natječaj slanjem video uratka i scan-a popunjenog i potpisanog 

dokumenta „Prijava za sudjelovanje u kreativnom natječaju „UPOZNAJMO ZAGREBAČKE ZEBRE“ 

(dalje u tekstu: Prijava), na adresu elektroničke pošte zebra@zoo.hr. 
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8. Potpisom Prijave za sudjelovanje u kreativnom natječaju nastavnik (mentor) potvrđuje da ima 

dopuštenje roditelja/zakonskih skrbnika učenika da poslani video materijal Zoološki vrt može koristiti 

u promotivne svrhe i svrhe komunikacije ishoda natječaja . 

9. Prijava za sudjelovanje u Natječaju „UPOZNAJMO ZAGREBAČKE ZEBRE“mora sadržavati sljedeće 

elemente:  

 podatke o sudioniku natječaja (naziv i adresa škole, razred) 

 podatke o nastavniku (ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte) 

 potpis nastavnika  

10. Nastavnik koji je mentor učenicima koji izrađuju video prije same prijave na Natječaj obavezan je 

od roditelja/zakonskog skrbnika svakog učenika prikupiti pisanu privolu da se video može koristiti u 

skladu s uvjetima natječaja te da fotografije ili video snimke djeteta Zoološki vrt može objaviti na web 

stranici www.zoo.hr i u drugim tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima te komunikacije i 

povezivanja na društvenim mrežama, u svrhu promocije i komunikacije ishoda Natječaja. 

11. Radovi pristigli bez u cijelosti popunjenog i potpisanog dokumenta „Prijava za sudjelovanje u 

kreativnom natječaju „UPOZNAJMO ZAGREBAČKE ZEBRE“ neće biti razmatrani. 

12. Na radovima se ne smiju nalaziti imena, prezimena i ostali osobni podaci autora radova (učenika), 

već samo naziv i mjesto škole te razred koji prijavljuje videouradak na Natječaj. 

13. Ravnatelji, razrednici odnosno nastavnici koji se smatraju mentorima pojedinog razreda tijekom 

Natječaja pozivaju se broj radova koje prijavljuju ograničiti na jedan rad po razredu. 

 14. Prijavljeni videoradovi moraju biti autorski te mogu biti u obliku glumljenog skeča, rasprave, 

intervjua, montažnog kratkog filma ili nekog drugog videosadržaja. 

15. U videu se smiju pojavljivati isključivo učenici razreda koji se natječe. 

16. Video treba biti u mp4 formatu, a može najduže trajati do 3 minute. 

17. Kod video uradaka učenika ocjenjivat će se:  

 u kojoj mjeri je rad u skladu sa zadanom temom 

 primjerenost 

 kreativnost 

 originalnost 

 inovativnost 

 raznovrsnost. 

18. Ocjenjivački sud organizatora odabrat će 1 najkreativniji video uradak te učenike pobjedničkog 

razreda s dva pratitelja nagraditi. 



 
19. Ocjenjivački sud čine: Višnja Babić, ravnateljica Gradskog kazališta Trešnja, Damir Hoyka, 

umjetnik, Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica Umjetničkog paviljona u Zagrebu te Damir Skok, 

ravnatelj Ustanove Zoološki vrt grada Zagreba. 

20. U slučaju promjene sastava žirija iz objektivnih razloga, o tome će biti donesena posebna odluka.  

21. Nastavnik prijavom rada pojedinog razreda izjavljuje da je svaki prijavljeni rad originalna 

tvorevina sudionika Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava 

ili prava intelektualnog vlasništva.  

22. Sudionici Natječaja, čiji će radovi biti izabrani kao najkreativniji, i njihovi zakonski zastupnici 

(roditelji/staratelji) suglasni su da Zoološki vrt ima pravo radove koje su prijavili na Natječaj, a koja su 

predmet ovog Natječaja, objaviti, distribuirati i po potrebi preraditi te koristiti u promotivne i druge 

svrhe.  

23. Učenici razreda s najboljim video uratkom s dva će pratitelja biti nagrađeni cjelodnevnim 

izletom u Zoološki vrt na dan proslave 96. rođendana  zagrebačkog Zoološkog vrta, te predstavom 

u Gradskom kazalištu Trešnja u terminu prema dogovoru s kazalištem. Nagrada uključuje: 

 prijevoz od škole do Zoološkog vrta grada Zagreba 

 ulaznice za Zoološki vrt 

 vođeni obilazak Zoološkog vrta  

 ručak u restoranu „Kod morskog lava“ 

 pravo izbora imena među ponuđenima za mladunca zebre, mužjaka oždrebljenog 

10. travnja 2021. godine. 

 prvu javnu objavu imena mladunca zebre 

 prijevoz od Zoološkog vrta grada Zagreba do škole 

 karte za kazališnu predstavu u terminu prema dogovoru s Gradskim kazalištem 

Trešnja. 

24. Ishod Natječaja će biti objavljen 7. lipnja 2021. na internetskim stranicama Zoološkog vrta 

www.zoo.hr, te na društvenim mrežama Zoološkog vrta.  

25. Natječaj, kao i izbor pobjednika  Natječaja bit će medijski popraćen, stoga je izloženost sudionika 

Natječaja u tiskanim, elektronskim i digitalnim medijima vjerojatna, što zakonski zastupnici sudionika 

Natječaja (roditelji/staratelji) prihvaćaju, a što garantira nastavnik prijavom rada svojih učenika na 

Natječaj. 

 

Zagreb,  

13. svibnja 2021. 

http://www.zoo.hr/

