
 UDRUGA HRVATSKI VOJNI INVALIDI 

DOMOVINSKOG RATA – HVIDRA DARUVAR 

Stjepana Radića 12 

43500 Daruvar 

 

NATJEČAJ 

za izradu dizajnerskog rješenja za preuređenje dječjeg igrališta 

"Mirelino igralište" u Daruvaru 

 

 Natječaj za izradu idejnog/dizajnerskog rješenja za preuređenje dječjeg igrališta 

"Mirelino igralište" na kč. br. 1781/4 k. o. Daruvar. 

Adresa : Daruvar Petra Preradovića ispred kbr 57, 59 i 61 

Natječaj je otvoren svim dizajnerima i kreativnim pojedincima. Ocjenjivački sud je sastavljen 

od predstavnika partnera na projektu Grada Daruvara, Razvojne Agencije Daruvar i nositelja 

projekta udruga hrvatski vojni invalidi Domovinskog rata – HVIDRA Daruvar. 

Ocjenjivački sud 

Ocjenjivački sud u sastavu 3 (tri) člana: 1. Vanda Cegledi, prof., predsjednica 

           2. Danica Cetin Pajer, struč. spec. oec. 

          3. Krešimir Ivančić 

Nagrada 

Nagrada za najbolji rad je 3.000,00 kuna (slovima: tritisuće kuna). 

Ocjenjivački sud ima pravo ne dodjeliti nagradu. Nagrada će biti isplaćena u roku od mjesec 

dana nakon objave rezultata. 

Rokovi 

26. ožujka 2020. - početak natječaja 

10. travnja 2020. - rok za dostavu radova 

do 14. travnja 2020. - završetak rada stručnog žirija i objava rezultata 

Kako sudjelovati 

Sudionici u natječaju trebaju poslati svoje radove za predselekciju i ocjenjivanje na adresu 

UDRUGA HRVATSKI VOJNI INVALIDI DOMOVINSKOG RATA – HVIDRA 

DARUVAR, Stjepana Radića 12, 43500 Daruvar, s napomenom za natječaj „Mirelino igralište“ 

– NE OTVARATI, najkasnije do 10. travnja 2020. do 14,00 sati. Svi radovi pristigli nakon roka 

kao i oni koji nisu jasno označeni bit će automatski diskvalificirani. 

Sudjelovanje 

Natječaj je otvoren za sve dizajnere i dizajnerske timove. Članovi ocjenjivačkog suda kao i 

članovi njihovih obitelji i bliski suradnici ne mogu sudjelovati u Natječaju i bit će automatski 

isključeni iz natječaja. 

Sadržaj natječajnog rada 

Preuređenje dječjeg igrališta "Mirelino igralište" Daruvar Petra Preradovića ispred kbr 57, 59 i 

61, kao Spomen obilježje – znak sjećanja na dijete Mirelu Ljutak, smrtno stradalu u  

Domovinskom ratu. 



Natjecatelji izrađuju idejno rješenje dječjeg igrališta i urbanističko rješenje koje mora 

sadržavati: 

Grafički prilozi: 

1. Prikaz prostorne dispozicije (situacija, prostorni koncept) sa svim potrebnim obrazloženjima 

za razumijevanje definiranja mikrolokacije i pozicijama urbane opreme. 

2. Skice dječjeg igrališta s karakterističnim detaljima. 

3. Simulacija dječjeg igrališta u prostoru 

4. Prikaz detalja potrebnih za razumijevanje natječajnog rada 

Tekstualno obrazloženje: 

1. Tehnički opis - detalji rješenja s osvrtom na materijal i konstrukciju 

2. Detaljni opis odabrane mikrolokacije s osvrtom na okoliš 

3. Procjena troškova izvedbe 

 Svi grafički i tekstualni prilozi obvezno se predaju na CD ili DVD mediju. 

 

Predsjednik  Udruge  HVIDRA DARUVAR 

Krešimir Ivančić 

                                                                                                                  

 

 


