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Crikvenica, 28. ožujka 2022. 



Turistička zajednica Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: TZG Crikvenice) objavljuje  
 
 

POZIV 
za iskazivanje interesa za sudjelovanje u gastro programima  

na području Grada Crikvenice u 2022. godini 
 
 

I. PREDMET  
• TZG Crikvenice upućuje Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje u gastro programima na 

području Grada Crikvenice u razdoblju od 1. travnja do 31. prosinca 2022. godine. 
• Interes mogu iskazati tvrtke i obrti s područja Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Podnositelj) 

koji u svojim ugostiteljskim objektima mogu organizirati specijaliziranu gastronomsku ponudu 
po promotivnoj cijeni u različitim terminima tijekom 2022. godine, a koje će odrediti TZG 
Crikvenice sukladno potrebama. 

 
 
II. OPĆI UVJETI  

• TZG Crikvenice i Podnositelj dogovaraju termin održavanja promotivnog razdoblja 
• Podnositelj je dužan u svojem ugostiteljskom objektu za vrijeme trajanja promotivnog razdoblja 

u svojoj gastronomskoj ponudi imati meni kojega će dogovoriti u suradnji s TZG Crikvenice. 
• Podnositelj je dužan takav meni naplaćivati po promotivnoj cijeni u dogovoru s TZG Crikvenice. 
• TZG Crikvenice obvezuje se Podnositelju koji će biti izabran temeljem ovog Poziva dostaviti 

grafički oblikovani gastronomski meni sa specijaliziranom ponudom. 
• TZG Crikvenice obvezuje se istaknuti prihvaćenog Podnositelja u promotivnim materijalima 

programa. 
 
 
III. NAČIN PODNOŠENJA PONUDA  
Prijave se podnose e-mailom na prijava@tzg-crikvenice.hr s naznakom „Poziv – gastro program 2022.“, 
zaključno s 8. travnja 2022. godine. 
  
Prijava mora sadržavati:  

1. Ime i prezime Podnositelja te naziv tvrtke ili obrta s adresom sjedišta, OIB-om i kontaktima.  
2. Naziv ugostiteljskog objekta koji će sudjelovati u gastro programu. 
3. Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja i ovjerena pečatom. 

  
 
IV. ODABIR PODNOSITELJA  
Ponude Podnositelja koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.  
 

Zainteresirani podnositelji 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 91 241 0514 (kontakt osoba Tea 
Car Reljac). 


