
Turistička zajednica Grada Crikvenice objavljuje  
 

POZIV 
za sudjelovanje u programu „Jesen u Crikvenici 2021.“ 

 
 

I. PREDMET  
• Turistička zajednica Grada Crikvenice upućuje Poziv za sudjelovanje u programu „Jesen u 

Crikvenici 2021.“ od 18. rujna do 31. listopada 2021. godine. 
• Predlagatelji gastro programa mogu biti tvrtke i obrti s područja Grada Crikvenice koji u svojim 

ugostiteljskim objektima mogu organizirati specijaliziranu gastronomsku ponudu po 
promotivnoj cijeni u trajanju od 18. rujna do 31. listopada 2021. godine. 

 
II. OPĆI UVJETI  

• Predlagatelj je dužan u svojem ugostiteljskom objektu za vrijeme trajanja programa „Jesen u 
Crikvenici 2021.“ u svojoj gastronomskoj ponudi imati meni sačinjen od 3 ili 5 slijedova. 

• Predlagatelj je dužan takav meni naplaćivati po cijeni od 120,00 kuna (3 slijeda) ili 240,00 kuna 
(5 slijedova) u razdoblju od 18. rujna do 31. listopada 2021. godine. 

• Turistička zajednica Grada Crikvenice obvezuje se ugostiteljskom objektu koji će biti izabran 
temeljem ovog Poziva dostaviti grafički oblikovani gastronomski meni sa specijaliziranom 
ponudom. 

• Turistička zajednica Grada Crikvenice obvezuje se istaknuti ponudu prihvaćenog predlagatelja 
(ugostiteljskog objekta) u svim promotivnim materijalima programa „Jesen u Crikvenici 2021.“. 

 
III. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA  
Prijave se podnose putem ponude u pisanom obliku te se dostavljaju e-mailom na prijava@tzg-
crikvenice.hr s naznakom „Poziv za sudjelovanje u programu Jesen u Crikvenici 2021.“, zaključno s 13. 
rujna 2021. godine. 
  
Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:  

1. Ime i prezime predlagatelja te naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima.  
2. Naziv ugostiteljskog objekta koji će sudjelovati u gastro programu „Jesen u Crikvenici 2021.“. 
3. Meni koji sadrži točan naziv predjela, glavnog jela i deserta s navedenim glavnim sastojcima 

svakog pojedinog jela. 
4. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja i ovjerena pečatom. 

  
V. ODABIR PREDLAGATELJA  
Turistička zajednica Grada Crikvenice odabrat će najpogodnije ponude predlagatelja. Ponude 
predlagatelja koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.  
Kriteriji za odabir najpogodnijeg predlagatelja su:  

• originalnost ponude 
• primjerenost ponude  
• ponuđena dodatna vrijednost (tradicionalna jela, originalni recepti…) 

 

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve dodatne informacije u Turističkoj zajednici Grada Crikvenice, 
svaki radni dan u vremenu od 8:00 do 15:00 sati na kontakt tel: +385 99 216 9313 (kontakt osoba Davor 
Ožanić). 
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