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PRIJAVNICA 

Kultura kritičkog razmišljanja 2017. 

Poštovani učenici i roditelji, 

Kultura kritičkog razmišljanja, projekt je Udruge KultAkt, namijenjen učenicima viših razreda srednjih 

škola koji promiče svjesno i sustavno primjenjivanje kritičkog razmišljanja neovisno o problemskoj 

situaciji.  

Kritičko razmišljanje je jedno od najšire primjenjivih vještina, a osnove kritičkog razmišljanja može naučiti 

i koristiti svatko - neovisno o njegovim vještinama, području interesa i stručnom usmjerenju. 

Sudjelovanjem na projektu učenici će se osposobiti osnovnim alatima i mehanizmima kritičkog 

razmišljanja i naučiti kako ih primjenjivati u svakodnevnim životnim situacijama.  

Projekt se sastoji od šest interaktivnih predavanja tijekom tri uzastopne subote, od 28. listopada do 11. 

studenoga. Ulaz i sudjelovanje su besplatni. Svaka radionica traje dva školska sata. Svi predavači na 

projektu su punoljetne osobe sa završenim diplomskim studijem nastavničkog smjera. 

Na posljednjoj stranici ove prijavnice nalazi se Suglasnost za korištenje osobnih podataka i Suglasnost 
za fotografiranje i ostale aktivnosti te Vas molimo da ih pažljivo pročitate. S obzirom na da to se u 
prijavnici nalaze osobni podaci kao što su ime, e-mail adresa, broj telefona i sl., možete biti sigurni da 
će oni biti korišteni samo u svrhu kontaktiranja ispred udruge KultAkt. 

Ukoliko imate dodatnih pitanja, dostupni smo na e-mailove: nikica.torbica@kultakt.hr, info@kultakt.hr  
te na broj mobitela: 091 603 04 16 (Nikica) i kroz društvene mreže udruge te web stranicu: 
www.kultakt.hr  

Radujemo se suradnji! 

Vaši KultAkt-ovci 

 

ISPUNJAVA UČENIK: 

Ime i prezime   ___________________________________ 

E-mail   ___________________________________ 

Broj mobitela   ___________________________________ 

Škola    ___________________________________ 

Razred    ___________________________________ 

Pristajem sudjelovati u sva tri termina održavanja projekta (28.10., 4.11. i 11.11.) 

DA    NE 

 

VAŽNO: Zbog ograničenog broja učenika, uz prijavu je potrebno na zasebnom papiru 

priložiti kratko motivacijsko pismo za sudjelovanje na projektu. 
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SUGLASNOST ZA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA 

Na temelju Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 106/2012), ovom Suglasnošću definira se zaštita 

prikupljenih osobnih podataka fizičkih osoba, prijavitelja i sudionika projekta Udruge KultAkt te privola 

za obradom i korištenjem istih za potrebe rada udruge.  

Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u 

prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj 

osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, 

spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, 

naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Pod osobnim podacima smatraju se 

identifikacijski podaci, odnosno ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa, broj telefona, kao i podaci 

o datumu, godini i mjestu rođenja, podaci o dosadašnjem obrazovanju i radu, kao i ostali podaci koji su 

vezani na prijavu fizičke osobe za sudjelovanje na projektu Udruge KultAkt, odnosno podaci koji inače 

nisu javno dostupni.  

Udruga KultAkt se obvezuje da će osobne podatke fizičke osobe koristiti u identifikacijske svrhe, svrhe 

razmatranja prijave za sudjelovanje na projektu te za potrebe rada Udruge KultAkt. Udruga KultAkt će 

osobne podatke fizičke osobe čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećima na 

korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne 

suglasnosti fizičke osobe.  

Unosom osobnih podataka, odnosno prihvaćanjem gore navedenih uvjeta, fizička osoba daje svoju 

suglasnost za korištenjem osobnih podataka za gore navedene potrebe Udruge KultAkt te da prikupljene 

podatke o e-mail adresi i poštanskoj adresi fizičke osobe može koristiti u svrhu slanja obavijesti i novosti 

o projektima, aktivnostima i radu Udruge KultAkt.  

SUGLASNOST ZA FOTOGRAFIRANJE I OSTALE AKTIVNOSTI 

Suglasan sam da ________________________________ sudjeluje na radionicama u sklopu projekta 

Kultura kritičkog razmišljanja udruge KultAkt. Udruga ne snosi odgovornost za maloljetnika prije i nakon 

radionice. Svojim pristankom odobravam sljedeće aktivnosti: fotografiranje, video ili audio zapise 

aktivnosti projekta i javnih nastupa na radionicama, ispitivanje i anketiranje za potrebe evaluacije 

projekta, objavljivanje fotografija radova i aktivnosti na Facebook stranici i Instagram profilu Udruge i 

partnera odnosno suradnika projekta.  

ISPUNJAVA PUNOLJETNA OSOBA ILI RODITELJ/SKRBNIK MALOLJETNIKA: 

Ime i prezime:   ______________________ 

Kontakt tel./mob: ______________________ 

E-mail:   ______________________ 

Prihvaćate li Suglasnost za korištenje osobnih podataka? 

DA    NE 

Prihvaćate li Suglasnost za fotografiranje i ostale aktivnosti? 

DA    NE 

Potpis:    ______________________ 

http://www.kultakt.hr/

