
 
 
 
 

 

Gradsko kazalište "Zorin dom" Karlovac raspisuje:  

JAVNI NATJEČAJ 

za izradu vizualnog identiteta International Puppet Theatre Festival Karlovac - InPuT Fest Karlovac. 

Što je InPuT Fest Karlovac? 

Gradsko kazalište "Zorin dom" u suradnji s Gradom Karlovcem, Karlovačkom županijom i 

Ministarstvom kulture i medija organizira prvi po redu International Puppet Theatre Festival Karlovac 

pod imenom – InPuT Fest Karlovac, koji de se održati u terminu od 25. svibnja 2022. – 29. svibnja 

2022. godine. 

Festival predstavlja spoj kulture i edukacije te tradicije grada Karlovca kao najbolje prometno 

povezanog grada sa cijelom Hrvatskom. Ovaj festival nudi razne lutkarske predstave i događaje na 

nekoliko lokacija u samom centru grada sa ciljem oživljavanja užeg centra grada, bogatog poviješdu. 

Ulične aktivnosti imaju krajnji cilj stvaranje nove publike koja de ubudude biti vjeran posjetitelj InPuT 

Fest-a, kao i ostalih kulturnih programa koje Karlovac nudi, te vradanje publike u samo gradsko 

kazalište. Festival osim lutkarskih predstava nudi razne izložbe, seminare, okrugle stolove i radionice 

koje de služiti za edukaciju svih sudionika festivala. 

 
UVODNE ODREDBE  
Naručitelj natječaja je Gradsko kazalište "Zorin dom" Karlovac, Domobranska 1, 47000 Karlovac, OIB 

83612947167 (u daljnjem tekstu: Naručitelj). 

 
PREDMET I SVRHA JAVNOG NATJEČAJA  
Predmet Javnog natječaja je izrada novog vizualnog identiteta International Puppet Theatre Festival 

Karlovac - InPuT Fest Karlovac sa svrhom dobivanja kvalitetnog rješenja za upotrebu identiteta na 

svim on line i off line promotivnim materijalima (plakati, letci, brošure, internetska stranica, 

društvene mreže, promotivni materijali (majice, bedževi, šalice, kape i dr.). 

 
OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA  
Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama s područja Republike 

Hrvatske. Natjecatelj se može natjecati sa više prijedloga. 

 

SADRŽAJ PRIJAVE JAVNOG NATJEČAJA  
Prijava mora sadržavati: 
Prijedlog rješenja vizualnog identiteta InPuT Festa Karlovac isprintanog u boji na A4 formatu sa 
šifrom/nadimkom/nicknameom 
Uz prijedlog Rješenja priložiti ZATVORENU KOVERTU SA OZNAČENOM ŠIFROM, NADIMKOM ILI 
NICKNAMEOM UNUTAR GLAVNE POŠILJKE MORA SADRŽAVATI: 



1. popunjenu i potpisanu prijavu s podacima autora – obrazac prijave 
2. popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu dostavljenog prijedloga rješenja (izrada vizualnog 
identiteta International Puppet Theatre Festival Karlovac - InPuT Fest Karlovac) 
 
Prijave koje ne sadrže traženu dokumentaciju nede biti uzete u razmatranje. 
 
SMJERNICE ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA  InPuT Fest Karlovac 
S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, natjecateljima se daju sljedede smjernice za izradu 
prijedloga rješenja vizualnog identiteta International Puppet Theatre Festival Karlovac - InPuT Fest 
Karlovac 
a) rješenje mora sadržavati tekst naziva InPuT Fest Karlovac 
b) ukoliko autor koristi fotografije, mora imati regulirana autorska prava za korištenje fotografije  
c) mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja kao i tipografija slova  
d) prijedlog rješenja vizualnog identiteta festivala obavezno se dostavlja u vektorskom obliku  
e) prijedlog rješenja mora biti originalan, sadržavati grafičku i komunikacijsku kvalitetu, jedinstven i 
jednostavan, te pratiti suvremene trendove u dizajnu  
 
Natjecatelji imaju pravo postaviti pitanja vezana za Javni natječaj na adresu 
input.fest.karlovac@gmail.com s naznakom predmeta „Javni natječaj - rješenja vizualnog identiteta 
International Puppet Theatre Festival Karlovac - InPuT Fest Karlovac''. 
 
 
IZBOR POBJEDNIKA  
Pristigle radove ocjenjivat de Povjerenstvo. Najprihvatljivije rješenje može se donijeti vedinom 
glasova a odluku o izboru donijet de najkasnije do 30. travnja 2022. godine. Na odluku o odabiru 
Povjerenstva natjecatelji nemaju pravo prigovora. Odluka o najboljem rješenju, te popis svih 
dostavljenih prijedloga bit de objavljena na mrežnoj stranici Gradskog kazališta "Zorin dom" Karlovac. 
 
 
NAGRADA  
Odabranom natjecatelju dodjeljuje se novčana nagrada u bruto iznosu 2.000,00 kuna.  
Nagrade se ispladuju na žiro-račun autora najkasnije 30 dana od datuma objave rezultata natječaja. 
Poreze i druge zakonske obveze snosi Naručitelj. 
 
 
PRAVA  
Prijavom na natječaj natjecatelji prihvadaju natječaj, uvjete natječaja, rezultate Povjerenstva i vrste 
nagrada te pristaju na javno izlaganje prijavljenih radova za potrebe InPuT Fest Karlovac, a ukoliko 
budu nagrađeni i na objavljivanje svojih podataka.  
S autorom prvonagrađenog rada sklapa se ugovor o autorskom djelu, sukladno uvjetima iz ovog 
natječaja. Po otkupu rada Naručitelj nije obavezan povjeriti autoru daljnju razradu i primjenu idejnog 
rješenja vizualnog identiteta. Eventualni sporovi pokušat de se riješiti dogovorno; u slučaju spora 
mjerodavnim se smatra sud u Karlovcu. 
 
  
ROK I NAČIN DOSTAVE PRIJAVE  
Kompletirana prijava na natječaj  dostavlja se putem pošte na adresu: 
Gradsko kazalište ''Zorin dom'' Karlovac 
Domobranska 1 
47000 Karlovac 
 
S naznakom: ''Natječaj za izradu vizualnog - InPuT Fest Karlovac'' 



 
najkasnije do 22. travnja 2022. godine do 15:00 sati. Radovi dostavljeni nakon roka i/ili koji ne 
ispunjavaju uvjete natječaja, nede biti razmatrani.  
Prijavom na Natječaj natjecatelji prihvadaju uvjete Natječaja te pristaju na objavljivanje svojih 
podataka i izlaganje dostavljenih prijedloga idejnog rješenja za potrebe InPuT Fest Karlovac. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE  
Naručitelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu od pristiglih ponuda i bez posebnog obrazloženja 
ponuditeljima poništiti Javni natječaj.  
Naručitelj nije dužan nadoknaditi nikakve troškove Ponuditeljima, pa ni u slučaju poništenja Javnog 
natječaja.  
Predajom rada Autor garantira autorstvo svog natječajnog rada.  
Rad ne smije biti prethodno publiciran, reklamiran i prezentiran javnosti.  
Prijavljeni radovi ne vradaju se autorima po okončanju natječaja. 
 
 
 


