
TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA CRIKVENICE 
 

Prijavnica na Natječaj za Pavlinsku tortu 
 

PODACI O NATJECATELJU Ime: 

 

 Prezime: 

 

 Adresa: 

 

 Telefon:                                            Fax: 

 Mobitel: 

 E-mail: 

 
Tekst predugovora: 
 

1. Natjecatelj (u daljnjem tekstu Autor) se obvezuje da će za Turističku zajednicu Grada Crikvenice (u 

daljnjem tekstu Naručitelj) sastaviti recept za tortu (normativ i način izrade). 

2. Autor nagrađenog rada (natjecatelj koji pobijedi na natječaju) se obvezuje s Naručiteljem zaključiti 

Autorskopravni ugovor, kojim: 

- Autor na Naručitelja prenosi isključivo pravo iskorištavanja djela koje je predmet ovog 

Natječaja te ovlašćuje Naručitelja da isto može prenositi bez ikakve suglasnosti Autora. 

- Pravo isključivog iskorištavanja prenosi se trajno te je isto prostorno neograničeno.  

- Autor se obvezuje na zahtjev naručitelja doraditi, promijeniti ili dopuniti djelo koje je 

predmet ovog Ugovora.  

- Autor neopozivo i trajno ovlašćuje Naručitelja da djelo koje je predmet ovog Ugovora 

može promijeniti, doraditi ili dopuniti i sam bez ikakve prethodne suglasnosti ili 

odobrenja Autora. 

- Naručitelj se obvezuje Autoru na ime naknade za gore navedeno isključivo, trajno i 

prostorno neograničeno pravo iskorištavanja autorskog djela isplatiti jednokratnu 

naknadu u iznosu od 5.000,00 kn (poklon bon "Konzuma") u roku od 8 dana po 

zaključenju Autorskopravnog ugovora. 

- Ugovorne strane su suglasne da Autor prenosi na Naručitelja svoja autorska prava na 

navedeno djelo te da nakon potpisivanja ovog Ugovora na djelo iz ovoga predugovora 

osim moralnih, nema više nikakvih drugih prava (pravo na korištenje, izradu, distribuciju i 

prodaju gotovog proizvoda). Slijedom toga, Naručitelj ima sva prava na djelo iz ovog 

Ugovora kao da je njegov vlasnik.  

- Autor se naročito obvezuje da djelo iz ovog Ugovora neće koristiti, izrađivati, dati na 

korištenje ili uvid trećim osobama. 

- Autor se obvezuje sadržaj djela (sastav recepta i način pripreme torte) čuvati kao tajnu, 

jer u suprotnom odgovara Naručitelju za štetu koju bi mu time počinio. 

3. Autor je upoznat da će djelo iz ovog Ugovora Naručitelj koristiti kao autohtoni gastronomski suvenir 

Crikvenice. 

4. Autor jamči Naručitelju da je isključivi vlasnik autorskih prava na djelo koje prijavljuje na ovaj 

Natječaj. 

5. Autor jamči Naručitelju da djelo koje prijavljuje na Natječaj nikada nije objavljivano ni na koji način, 

niti dano na uvid trećim osobama i da treće osobe nisu upoznate sa sadržajem djela. 

 

 

U Crikvenici, ____________ 2012. godine. 

Potpis: 


