
I. Predmet natječaja je dodjela donacija za podupiranje
projekata rada s djecom
• bez odgovarajuće roditeljske skrbi i/ili
• iz obitelji slabijeg imovinskog stanja i/ili
• s određenim zdravstvenim poteškoćama kojima bi boravak
 na moru koristio u smislu liječenja ili oporavka i/ili
• s posebnim potrebama
kojima će se omogućiti besplatan boravak na moru,
odnosno polupansionski ili pansionski smještaj u jednom
od Valamarovih hotela, apartmanskih naselja ili kampova
u okviru programa i pod stručnim vodstvom odabranih
sudionika natječaja sukladno uvjetima ovog natječaja.

Uvjeti natječaja
• Sudionici natječaja mogu biti isključivo javne institucije,
 ustanove i registrirane udruge sa sjedištem u Republici
 Hrvatskoj
• Osnivači udruga i ustanova ne smiju biti djelatnici grupacije
 Valamar niti činiti većinu njihova članstva
• Prijave se moraju odnositi na projekte ili program rada za
 2015. godinu
• Periodi boravaka djece na moru odnose se na svibanj, lipanj, 
 srpanj, rujan i listopad 2015. godine u mogućem trajanju od 
 minimalno tri do maksimalno pet dana, unutar mogućih termina
  u objektima definiranim u formularu prijavnice.

Kriteriji za odabir
• kvaliteta programa rada/projekata u radu s djecom koji se
 odnose na 2015. godinu
• značenje projekta/područja rada za pomoć određenoj
 skupini djece u društvu
• dosadašnji rad i rezultati na području djelovanja
• dostatna interna organizacijska struktura na strani sudionika
 natječaja potrebna za organizaciju putovanja i osiguranja
 stručne brige o djeci
• posebnu prednost prilikom dodjele donacija imat će grupe 
 djece koja još nikada nisu ljetovala na moru

Pravila natječaja
• Ukupan fond donacija iznosi tisuću dana boravka, odnosno
 tisuću noćenja s uključenom uslugom polupansiona ili pansiona 
 u nekom od Valamarovih hotela, apartmanskih naselja ili 
 kampova na moru unutar ponuđenih termina i objekata
• Organizator natječaja u okviru ukupnog fonda donacija od
 tisuću dana boravka, ima neovisno pravo odluke o broju
 odabranih sudionika natječaja i broju pojedinačno odobrenih
 boravaka na moru za djecu i njihove stručne voditelje, u
 okviru mogućih programa od minimalno tri do maksimalno
  pet dana. Odabrani sudionici natječaja imaju pravo prijaviti
  više grupa djece, odnosno rasporediti njihov boravak u 
 skladu s mogućnostima organizacije njihova putovanja i 
 osiguranja stručnih voditelja, s time da se boravak

 određenoj grupi djece može odobriti jednokratno u trajanju
 od minimalno tri do maksimalno pet dana.
• Prilikom odabira organizator natječaja će osobito uzeti u
 obzir sposobnost odabranog sudionika natječaja da u
 cijelosti samostalno snosi troškove organizacije putovanja
 i prijevoza te osigura stručnu brigu i nadzor djece prilikom
 putovanja i boravka djece na moru, odnosno organizira
 vlastite stručne voditelje koji će se brinuti o djeci tijekom
 čitavog vremena njihova boravka na moru te činjenicu
 da li su djeca već imala prilike ljetovati na moru ili bi 
 im ova donacija omogućila ljetovanje na moru po prvi puta
• Donacije će biti realizirane u međusobnom dogovoru
 davatelja i primatelja donacije, ovisno o potrebama i željama
 primatelja donacije u smislu odabira destinacije i hotela,
 apartmanskog naselja ili kampa koji će najbolje odgovarati
 individualnim potrebama djece te slobodnim kapacitetima
 u okviru Valamarovih objekata u ponuđenim terminima u 
 svibnju,lipnju, srpnju, rujnu i listopadu 2015., sve unutar
 mogućih termina trajanja boravka od minimalno tri do
 maksimalno pet dana.

Način sudjelovanja
• Sudionici natječaja dostavljaju ispunjenu prijavnicu koja je
sastavni dio ovog natječaja. Prijavnica se može preuzeti ovdje.
• Prijavnica mora sadržavati ispunjene sve predviđene rubrike
• Uz popunjenu prijavnicu je potrebno priložiti dokaz o
 registraciji pravnog subjekta
• Sudionici sve zamolbe za donacije dostavljaju elektronskim
 putem na adresu pr@valamar.com ili preporučeno poštom
 na adresu Valamar Riviera d.d., Miramarska 24 u
 Zagrebu, sve s naznakom: ZA NATJEČAJ ZA DODJELU  
 DONACIJA “TISUĆU DANA NA JADRANSKOM MORU” 
• Natječaj je otvoren od 19.03.2015. do 19.04.2015.
• Sve prijave pristigle izvan roka odnosno prijave bez tražene
 dokumentacije neće se razmatrati

Rezultati natječaja
• Sve pristigle prijave razmatrat će Povjerenstvo o čijem
 sastavu odlučuje organizator natječaja te će rezultati
 natječaja biti objavljeni najkasnije do 28.04.2015. godine, na
 internetskim stranicama www.valamar.com/hr/donacije i
 www.riviera-adria.com.

Prava i obveze
• Odabrani sudionici natječaja potpisat će ugovor o donaciji
 s organizatorom natječaja, tvrtkom Valamar Riviera. 

Kontakt za dodatne informacije
Odnosi s javnošću
Valamar Riviera d.d.
Miramarska 24, 10 000 Zagreb
E pr@valamar.com  T 01/ 6312 777 

 

NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA U 2015: “TISUĆU DANA NA JADRANSKOM MORU”



UVJETI SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU I UPUTE ZA PRIJAVE:

Prijavnicu popunjava i ovjerava potpisom te pečatom odgovorna osoba pravnog subjekta koji sudjeluje u 
natječaju. Obvezno je popuniti sve stavke u prijavnici. Nepotpune prijavnice neće se razmatrati. Uz ispunjenu i 
potpisanu prijavnicu potrebno je priložiti kopiju dokaza o registraciji pravnog subjekta koji se prijavljuje za natječaj 
za dodjelu donacija.

Sudionici natječaja mogu biti isključivo javne institucije, ustanove i registrirane udruge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. 
Osnivači udruga i ustanova ne smiju biti djelatnici grupacije Valamar niti činiti većinu njihova članstva. Prijave se moraju odnositi 
na projekte ili program rada za 2015. godinu a koji se odnose na podupiranje rada s djecom bez odgovarajuće skrbi, i/
ili iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, i/ili s određenim zdravstvenim poteškoćama kojima bi boravak na moru koristio u smislu 
liječenja ili oporavka, i/ili djecom s posebnim potrebama. Periodi boravka djece na moru odnose se na svibanj, lipanj, srpanj, 
rujan i listopad 2015. godine sukladno ponuđenim terminima navedenima u formularu prijavnice, u mogućem jednokratnom 
trajanju od minimalno tri do maksimalno pet dana s uključenom uslugom polupansiona ili punog pansiona.

Prijave za donacije dostavljaju se elektronskim putem na adresu pr@valamar.com ili preporučeno poštom na adresu Valamar 
Riviera d.d., Miramarska 24 u Zagrebu, sve s naznakom: Za natječaj za dodjelu donacija “Tisuću dana na Jadranskom moru”. 
Natječaj je otvoren od 19.03.2015. do 19.04.2015. Sve prijave pristigle izvan tog roka odnosno prijave bez tražene 
dokumentacije neće se razmatrati. Pristigle prijave razmatrat će Povjerenstvo o čijem sastavu odlučuje organizator natječaja 
te će rezultati natječaja biti objavljeni najkasnije do 28.04.2015. na internetskim stranicama www.valamar.com i 
www.riviera-adria.com. Odabrani sudionici natječaja potpisat će ugovor o donaciji s Valamar Riviera d.d. 

Kontakt za dodatne informacije:
Odnosi s javnošću
E pr@valamar.com  T 01/6312 777

PRIJAVNICA 
ZA NATJEČAJ ZA DODJELU DONACIJA 

“TISUĆU DANA NA JADRANSKOM MORU”



PODACI O PREDLAGATELJU PROJEKTA / SUDIONIKU NATJEČAJA ZA DODJELU DONACIJA

Naziv subjekta

Adresa (grad, ulica, broj) i web stranica

Broj telefona / mobitela

Broj telefaksa

Kontakt osoba (ime i prezime, telefon, e-mail)

OIB subjekta

Broj stalno zaposlenih

Broj volontera

Područje djelovanja

Kratak opis aktivnosti i rezultata djelovanja 
u posljednje dvije godine (do 100 riječi)

Tekst zamolbe (do 200 riječi) - molimo kratko 
obrazložite na koji način bi odobrenje donacije u 
okviru ovog natječaja omogućilo boljitak djeci kojoj 
bi se dodijelio besplatan boravak na Jadranskom 
moru u nekom od Valamarovih objekata.

NAPOMENA:
Posebnu prednost pri dodjeli donacija, uzimajući u 
obzir i sve ostale kriterije definirane ovim natječajem 
imat će grupe djece koja nikada do sada nisu 
ljetovala na moru.



PODACI O PROJEKTU NA TEMELJU KOJEG SE  PRIJAVLJUJETE NA OVAJ NATJEČAJ 

Naziv projekta

Detaljan opis projekta (možete uz ovu prijavnicu 
priložiti kopiju postojeće dokumentacije vezane uz 
projekt ili ga što detaljnije opisati ukoliko je još u fazi 
planiranja)

Svrha i ciljevi projekta

Predviđeni početak i završetak projekta

Područje provedbe projekta 
(općina, grad, županija)

Metode i vrste aktivnosti kojima će se 
projekt provesti 

Suradnja s drugim udrugama / pojedincima na 
projektu

Korisnici obuhvaćeni projektom 
(broj i struktura)

Očekivani rezultati

Način praćenja i vrednovanja 
provedbe projekta

Kratko opišite na koji način će odobrenje donacije 
u okviru ovog natječaja omogućiti kvalitetniju i bolju 
provedbu Vašeg gore opisanog projekta.

INFORMACIJE VEZANE UZ DODJELU DONACIJA 

Ukupan broj djece koju prijavljujete za dodjelu 
donacije i u koliko grupa biste ih rasporedili 
(ukoliko prijavljujete više grupa djece, molimo za 
svaku grupu ispunite zasebnu prijavnicu sa svim 
dolje traženim podacima)

PODACI ZA SVAKU POJEDINU GRUPU DJECE

Ukupan broj djece u grupi

Molimo navedite dobnu skupinu / 
dobne skupine djece unutar grupe

Molimo navedite preferirani oblik smještaja djece na moru u nekom 
od Valamarovih objekata (ponuđeni oblici smještaja su u hotelu, 
apartmanskom naselju ili kampu)

Molimo navedite preferiranu destinaciju u kojoj biste željeli da 
Valamar osigura besplatan boravak na moru u nekom od svojih 
objekata (ponuđene destinacije su: Istra, otok Krk ili Dubrovnik)

Molimo navedite potrebu osiguranja posebnih uvjeta za boravak 
djece na moru ovisno o njihovoj dobi i zdravstvenim potrebama (npr. 
objekt prilagođen za osobe u invalidskim kolicima, blizina i tip plaže, 
postojanje bazena za djecu, postojanje dječjeg igrališta i slično)



PODACI ZA SVAKU POJEDINU GRUPU DJECE

Molimo opišite eventualne posebne zdravstvene potrebe djece u smislu 
osiguranja posebne prehrane, osiguranja posebne medicinske skrbi 
ili posebnih oblika skrbi za djecu važnih za siguran i kvalitetan boravak 
djece na moru 

Molimo navedite kakve su potrebe i želje djece u smislu osiguranja 
sportskih aktivnosti, uz navođenje eventualnih posebnih potreba 
djece ovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom statusu

Molimo navedite jeste li već sudjelovali u programu Valamarovih 
donacija u 2014. godini 

Molimo navedite jesu li djeca iz grupe već ljetovala na moru ili bi im 
ova donacija omogućila da po prvi puta ljetuju na moru 

Broj odraslih/stručnih voditelja u pratnji djece 

Preferirano razdoblje boravka na moru (moguća razdoblja su svibanj, 
lipanj, srpanj, rujan ili listopad 2014.) za svaku od grupa djece koju 
želite prijaviti za dodjelu donacija

Molimo zaokružite moguće termine i objekte po destinacijama 
(Poreč, Rabac, otok Krk, Dubrovnik) koji vam najviše odgovaraju za 
smještaj grupe djece koju želite prijaviti za dodjelu donacija. Za svaku 
grupu djece može se odobriti maksimalno petodnevni boravak 
(4 noćenja s uključenim polupansionom ili pansionom) u jednokratnom 
trajanju, unutar termina koji su naznačeni po objektima unutar 
svake destinacije.

NAPOMENA: moguće je zaokružiti više  mogućih objekata/termina 
prema kojima Valamar Riviera zadržava pravo raspodijeliti grupe 
sukladno raspoloživosti kapaciteta i optimalnom smještaju grupa 
sukladno specifičnim potrebama grupa djece. 

Valamar Riviera d.d. će uzeti u obzir preferiranu destinaciju/objekt/termin 
koji sudionik natječaja označi u prijavnici ali prilikom dodjele donacija 
odnosno određivanja rasporeda svih grupa djece zadržava pravo 
odluke o destinaciji/objektu i terminu za svaku grupu sukladno odluci 
Povjerenstva koje će razmatrati sve pristigle prijave na natječaj.

Valamar Rubin Hotel (Poreč)
17. svibnja - 22. svibnja 2015.
12. lipnja - 25. lipnja 2015.

Valamar Diamant Residence (Poreč)
10. svibnja - 16. svibnja 2015.
7. lipnja - 21. lipnja 2015. 

Pinia Residence (Poreč)
3. svibnja - 12. svibnja 2015.
25. svibnja - 1. lipnja 2015.
8. lipnja -  22. lipnja 2015.

Valamar Pinia Hotel (Poreč)
24. lipnja - 1. srpnja 2015. 
7. lipnja - 14. lipnja 2015.

Hotel Pical (Poreč)
23.lipnja - 1. srpnja 2015.

Pical apartmani (Poreč)
8. lipnja - 22. lipnja 2015.

Apartmani Lanterna (Tar, Lanterna)
3. svibnja - 29. svibnja 2015.
1. lipnja - 23. lipnja 2015.
10. rujna - 5. listopada 2015.

Valamar Tamaris Villas (Poreč)
3. svibnja - 12. svibnja 2015.
17. svibnja - 22. svibnja 2015.
7. lipnja - 14. lipnja

Valamar Club Tamaris (Poreč)
19. svibnja - 22. svibnja 2015.
3. svibnja - 13. lipnja 2015.
7. lipnja - 11. lipnja  2015.

Miramar Hotel (Rabac)
3. svibnja - 6. svibnja 2015.
9. svibnja - 15. svibnja 2015.
17. svibnja - 4. lipnja 2015.
7. lipnja - 19. lipnja 2015.

Allegro Hotel (Rabac)
3. svibnja - 9. svibnja 2015.
25. svibnja - 4. lipnja 2015.
7. lipnja - 19. lipnja 2015.

Turističko naselje Girandella (Rabac)
3. svibnja - 14. svibnja 2015.
17. svibnja - 4. lipnja 2015.
7. lipnja - 15. lipnja 2015.
25. lipnja - 6. srpnja 2015.

Valamar Koralj Romantic Hotel (Krk)
8.svibnja - 14. svibnja 2015.
17. svibnja - 30. svibnja 2015.
7. lipnja - 13. lipnja 2015.

Valamar Club Dubrovnik (Dubrovnik)
9. svibnja - 13. svibnja 2015.
17. listopada - 31. listopada 2015.

Tirena Hotel (Dubrovnik)
9. svibnja - 13. svibnja 2015.
17. listopada - 31. listopada 2015.



PODACI ZA SVAKU POJEDINU GRUPU DJECE

Broj dana koji bi određena grupa djece zajedno sa svojim stručnim 
voditeljima provela na moru (min. 3 dana, max. 5 dana)

Možete li u potpunosti samostalno snositi trošak organizacije 
prijevoza djece?

NAPOMENA: Valamar RIviera d.d. ne snosi trošak prijevoza grupa 
djece već isključivo osigurava donaciju u smještaju (noćenjima s 
uključenom uslugom polupansiona ili pansiona).

Napomena: Jedan subjekt može prijaviti više od jednog projekta ili programa ali u tom slučaju za svaki projekt ispunjava posebnu prijavnicu. Bilo kakvi dodatni materijali 
koji nisu traženi ovim upitnikom, neće se razmatrati. Organizator natječaja nema obvezu čuvanja niti vraćanja dostavljene dokumentacije sudionicima natječaja.

Mjesto i datum:

Potpis osobe ovlaštenje za zastupanje:                                                                         Pečat:


