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PRAVILA 
Nacionalnog natjecanja mladih za najljepše pismo u 2013.  

 
 

Članak 1. 
Cilj natjecanja  

 
(1) Cilj ovog natjecanja je razvijanje vještine pisanja i izražavanja, ljubavi prema pisanju pisama te širenje 

međunarodnog prijateljstva kao jedne od bitnih misija Svjetske poštanske unije (UPU). 
(2) Ovim natjecanjem nastoji se promovirati pisana komunikacija te pridonijeti poboljšavanju i razvijanju 

pismenosti.  
 

Članak 2. 
Sudionici natjecanja 

 
U natjecanju mogu sudjelovati učenici od 1. do 8. razreda osnovnih škola sa stalnim prebivalištem ili boravištem u 
Republici Hrvatskoj.  

 
 

Članak 3. 
Propozicije, tema i sadržaj natjecanja 

 
(1) Izabrana tema za 2013. godinu glasi: „Napiši pismo u kojem ćeš objasniti zašto je voda dragocjena“ 

(2) Ovo je tema vezana uz proces podizanja svijesti o važnosti vode. Bez vode nema života. Voda je najvažniji 

prirodni resurs kojeg moramo sačuvati. Ona je preduvjet za ljudsko zdravlje i dobrobit, kao i za očuvanje 

prirode. UN je razdoblje od 2005. – 2015. proglasio Međunarodnim desetljećem za djelovanje pod geslom 

„Voda za život“. Time je UN želio podsjetiti na važnost zaštite vode, te nedostatak vode za piće u mnogim 

zemljama svijeta jer još uvijek 11% stanovništva nema pristup sigurnoj pitkoj vodi. 

(3) U pismu se treba suzdržavati od promoviranja bilo kojeg političkog ili religijskog mišljenja. 

(4) Pismo mora biti napisano tijekom školske godine 2012./2013., rukom i latiničnim pismom na hrvatskom jeziku. 

(5) Opseg pisma mora biti između 500 i 800 riječi. 

(6) Pismo mora sadržavati sve elemente pisma (adresu primatelja, oslovljavanje, sadržaj, pozdrav, adresu 

pošiljatelja, potpis pošiljatelja). 

(7) Učenici su obvezni uz svoje pismo dostaviti i sljedeće podatke: 

      1.ime i prezime 

      2.datum rođenja 

      3.adresu stanovanja 

      4.naziv i adresu škole 

      5.razred koji pohađaju 

      6.broj riječi u pismu 

(8) Uz pismo napisano rukom potrebno je dostaviti i njegov prijepis napravljen na računalu i otisnut na pisaču, 

radi lakše čitljivosti pisma, a za pisma izabrana među osam najljepših, i prijepis u elektroničkom zapisu. 

(9) Pisma koja neće biti napisana i dostavljena u skladu sa svim pravilima ovog natjecanja neće biti uvrštena u 

prosudbu. 

(10) Pobjednik natjecanja obvezan je dostaviti svoju kvalitetnu digitalnu fotografiju (JPEG- format, rezolucija 

najmanje 300 dpi). 

 

 

 

 



Članak 4. 

Način prijave i izbor najljepšeg pisma na državnoj razini 

 

(1) Hrvatska pošta organizira Nacionalno natjecanje mladih za najljepše pismo u 2013. godini na čitavom 

području Republike Hrvatske u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje, i prema pravilima ovog 

natjecanja izabire pobjednike natjecanja među svim sudionicima koji su poslali svoje radove na natjecanje.  

(2) Izbor najboljih radova među pristiglim obavlja nezavisno stručno povjerenstvo imenovano od strane Agencije 

za odgoj i obrazovanje. 

(3) Na natjecanju može sudjelovati svaki učenik koji pohađa 1.,2.,3.,4.,5., 6., 7. ili 8. razred osnovne škole te do 

30. travnja 2012. godine nema navršenih 15 godina. Sukladno pravilima ovog natjecanja i na temelju svojih 

prosudbi, u školama se obavlja pred odabir najljepših pisama.  

(4) Škole trebaju izabrana pisma poslati poštom najkasnije do 1. ožujka  2013. godine na sljedeću adresu: 

Agencija za odgoj i obrazovanje 

„Međunarodno natjecanje mladih za najljepše pismo“ 

Donje Svetice 38 

10000 Zagreb 

(5) Nezavisno stručno povjerenstvo dostavlja Hrvatskoj pošti osam najljepših pisama (originalna pisma), i to 

ocijenjenih od prvog do osmog mjesta, najkasnije do 12. travnja 2013. godine. Za prva tri pisma Povjerenstvo 

daje svoje stručno mišljenje. Povjerenstvo je isto tako obvezno dostaviti Hrvatskoj pošti broj škola koje su 

poslala pisma, broj učenika koji su sudjelovali u natjecanju, te listu s imenima i adresama svih sudionika. 

(6) Hrvatska pošta prevest će najljepše pismo na engleski jezik i poslati ga u UPU na daljnje natjecanje, 

najkasnije do kraja travnja 2013. godine.  

(7) Pobjedničko pismo na državnoj razini bit će objavljeno na internetskim stranicama Hrvatske pošte. Isto tako 

bit će objavljena imena drugoplasiranog i trećeplasiranog natjecatelja te imena njihovih škola, kao i još najviše 

pet najuspješnijih natjecatelja. 

(8) Hrvatska pošta će obavijest o natjecanju i o rezultatima objaviti u medijima. 

 

 

Članak 5. 

Nagrade najboljim autorima na državnoj razini 

 

(1) Autorima nagrađenih pisama Hrvatska pošta uručit će prigodne promotivne artikle . 

(2) Autor najljepšega pisma na nacionalnoj razini dobit će posebnu nagradu: besplatni  jednodnevni izlet u 

Hrvatskoj za svoj razredni odjel prema vlastitom izboru. Ova nagrada uključuje prijevoz autobusom, ručak i 

večeru te kao dodatnu mogućnost u okviru izleta ulaznice za posjet nacionalnom parku, kazalištu i sl. za sve 

učenike iz razreda autora najljepšeg pisma, kao i za razrednika. Nagrade će također dobiti i drugoplasirani i 

trećeplasirani natjecatelji npr. ulaznice za kazališnu predstavu, kino ili sl. (ovisno o mjestu stanovanja 

nagrađenog učenika). Svečanost uručenja nagrade će se održati tijekom 2013. godine. 

 

 

Članak 6. 

Izbor najljepšeg pisma i nagrade na međunarodnoj razini 

 

(1) Međunarodni ured UPU-a će imenovati žiri koji će ocijeniti pisma. 

(2) Međunarodni ured UPU-a će objaviti rezultate natjecanja čim zaprimi rezultate od žirija na svojim internetskim 

stranicama www.upu.int. 

(3) Pobjednik i natjecatelji koji će zauzeti drugo i treće mjesto na svjetskoj razini dobit će medalje (zlatnu medalju 

za prvo mjesto, srebrnu medalju za drugo mjesto te brončanu medalju za treće mjesto) a, pismo pobjednika te 

imena drugoplasiranog i trećeplasiranog bit će objavljeno u časopisu Union Postale.   
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