Poziv osnovnim školama na području Sisačko-moslavačke županije
za sudjelovanje u nagradnom natječaju:
«Volimo Sisačko-moslavačku županiju - Radijske emisije
iz novinarskih radionica osnovnih škola u SMŽ»
Prijave na natječaj traju do 14. lipnja 2019. godine

Organizator: Radio Quirinus
Generalni pokrovitelj: Sisačko-moslavačka županija

1. Tko sudjeluje u natječaju?
U natječaju sudjeluju sve zainteresirane osnovne škole s područja
Sisačko-moslavačke županije.
2. Što je predmet natječaja?
Predmet natječaja je proizvodnja radijske emisije na temu
«Volimo Sisačko-moslavačku županiju».
3. Kakva radijska emisija treba biti?
Emisija sadržajno treba pratiti osnovnu temu (Volimo SMŽ),
biti armativna i angažirana te sadržavati najmanje 2/3 govornog dijela.
Preporučene podteme: turizam, povijest, zemljopis, poljoprivreda, gospodarstvo,
sport, kultura.
Kandidirati se mogu emisije čije trajanje ne prelazi 10 minuta.
4. Koliko učenika može sudjelovati u natječaju?
Svaka škola može prijaviti najviše tri emisije, odnosne ekipe.
Natjecateljsku ekipu može činiti najviše pet učenika i mentor, s time da pojedini
učenik može sudjelovati samo u jednoj ekipi, dok pojedini mentor može voditi
sve tri ekipe.
5. Do kada traju prijave na natječaj i kako se prijaviti?
Prijave na natječaj traju do 14. lipnja 2019. godine.

Prijava treba sadržavati:
1. Naziv i adresu osnovne škole
2. Ime mentora i kontakt (tel./mob. i e-mail adresa)
3. Imena učenika (najviše pet učenika po ekipi)
4. Naziv i kratak opis snimljene/ih emisije/a
5. Snimku/e emisije/a na pripadajućem mediju (CD, DVD, USB stick)
Prijavu dostaviti poštom ili osobno na adresu:
S-TEL d.o.o. Radio Quirinus
Ante Starčevića 46
44000 Sisak

Tijek natječaja
1. Prijave za sudjelovanje do 14. lipnja 2019. godine
2. Emitiranje prijavljenih radijskih emisija u programu Quirinus radija te objava
na internetskoj stranici projekta - VolimoSMZ.hr
3. Proglašenje pobjedničke te drugo i trećeplasirane emisije po izboru stručnog
ocjenjivačkog suda održat će se na prigodnoj svečanosti na koju će bit pozvani
svi natjecatelji (rujan, 2019.)

Nagrade
Za pobjedničku te drugo i trećeplasiranu emisiju osigurane su bogate nagrade,
a sve ostale natjecatelje očekuju prigodni pokloni.

Kontakti organizatora
Za sva pitanja vezanu uz prijavu za sudjelovanje, kontaktirajte:
Leo Merzel
098/ 630 530
leo@radio-quirinus.hr

Za sva pitanja vezana za temu/podtemu
i proizvodnju radijske emisije, kontaktirajte:
Karmen Valenta
091/ 412 00 23
karmen@radio-quirinus.hr

Zaštita osobnih podataka
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju “Volimo Sisačko-moslavačku županiju
- Radijske emisije iz novinarskih radionica osnovnih škola u SMŽ” koji se održava
od 02. svibnja 2019. do 30. rujna 2019. godine dajete privolu kao sudionik
i davatelj osobnih podataka te izričito pristajete i slobodnom voljom ustupate
podatke (ime i prezime, broj telefona/mobitela, adresu elektroničke pošte)
trgovačkom društvu S-TEL d.o.o. sa sjedištem u Sisku, Ante Starčevića 46, kao
voditelju obrade osobnih podataka.
Navedene će podatke trgovačko društvo S-TEL d.o.o. obrađivati u svrhu
obavještavanja o tijeku natječaja te objave imena i prezimena natjecatelja.
Trgovačko društvo S-TEL d.o.o. neće pohranjivati navedene podatke, ustupati ih
trećim osobama niti koristiti u svrhu slanja informacija o proizvodima i uslugama
trgovačkog društva S-TEL d.o.o.
Za više informacija, pritužbe ili povlačenje dane privole, obratite nam se putem
e-maila marketing@radio-quirinus.hr ili pozivom na broj 044/ 521 222

