
PODACI O SUDIONIKU NATJEČAJA:

Ime i prezime:

Spol (zaokružiti):                                               M         Ž

Godina rođenja:

Razred: 

             

PODACI O ŠKOLI:

Naziv škole: 

Adresa škole (ulica, broj i grad):

Ime i prezime učitelja:

Telefon ili mobitel učitelja:    

Adresa e-pošte učitelja:

PODACI O RODITELJU/ZAKONSKOM ZASTUPNIKU:

Ime i prezime:

Adresa (ulica, broj i grad):

Telefon ili mobitel:

Adresa e-pošte: 

Mjesto i datum:

Vlastoručni potpis roditelja/zakonskog zastupnika:            

SUGLASNOST ZA SUDJELOVANJE U KREATIVNOM
LIKOVNOM NATJECAJU

ZNAČENJE VAŠEG POTPISA NA OVOM OBRASCU:
Svojim vlastoručnim potpisom potvrđujem i izjavljujem:
- da su svi podaci u ovom obrascu točni
- da su mi Pravila i uvjeti kreativnog likovnog natječaja „VOLIM MLIJEKO!“ (dalje u tekstu: Natječaj) poznati, jasni i razumljivi te da na njih dajem svoju slobodnu privolu 
- da imam zakonsko ovlaštenje zastupati gore navedenog sudionika Natječaja koji je maloljetan te da sam suglasan da sudjeluje u Natječaju 
- da sam suglasan da organizator Natječaja stekne nad likovnim radom izabranim u skladu s Pravilima isključivo i neograničeno pravo objave, distribuiranja, reproduciranja te, prema potrebi, 

prerade i korištenja na ambalaži svojih proizvoda, u promotivne i druge svrhe, bez daljnje suglasnosti, uz naknadu u iznosu od 2.000,00 kn neto
- da sudionik Natječaja i likovno djelo budu medijski popraćeni kako u tiskanim, elektronskim, tako i u digitalnim medijima
- slanjem osobnih podataka sudionika Natječaja potvrđujem da sam suglasan da se ti podaci mogu koristiti i procesirati u svrhu provođenja ovog Natječaja. 

Cjelokupni tekst Pravila i uvjeta kreativnog likovnog natječaja „VOLIM MLIJEKO!“ dostupan je na www.volim-mlijeko.hr

Molimo da popunjen obrazac Suglasnost za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju “VOLIM MLIJEKO!” zajedno s likovnim radom i popunjenim kratkim anketnim upitnikom 
pošaljete na adresu: Dukat d.d., Za kreativni likovni natječaj “VOLIM MLIJEKO!”, Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb.

PARTNER PROJEKTA POKROVITELJI PROJEKTA

MLIJEK    !V    LIM
#DorucakJeViseOdObroka

Dukat d.d. u okviru kreativnog likovnog natječaja „VOLIM MLIJEKO!” provodi anketno ispitivanje sudionika Natječaja o njihovim jutarnjim 
prehrambenim navikama te o navikama zajedničkih doručaka u njihovim obiteljima.

Ovim projektom želimo skrenuti pozornost djece i roditelja na važnost redovitih i zajedničkih obiteljskih doručaka, roditeljima olakšati 
pripremu zdravih doručka novim idejama i savjetima, a djeci uljepšati iskustvo doručka.

Nema točnih i netočnih odgovora, najvažnije je da zajedno s djecom predstavite vaše stvarne, svakodnevne navike.

Sudjelovanje u spomenutom anketnom istraživanju je dobrovoljno, a svaki će popunjeni i Dukatu d.d. dostavljeni
anketni upitnik, zajedno s likovnim radom, biti honoriran znakom pažnje - knjižicom „Doručak je više od obroka!” prepunom savjeta i ideja kako 
doručke pretvoriti u zabavne i značajne obiteljske trenutke.

Napomena: U anketnom istraživanju mogu sudjelovati i oni učenici koji neće sudjelovati u kreativnom likovnom natječaju „VOLIM MLIJEKO!”.

ANKETNI UPITNIK

Naziv osnovne škole:

Razred:

Godina rođenja:
Adresa stanovanja (ulica, broj i grad):

Ime i prezime učenika:

Spol (zaokružite):                                    M       Ž 

OSOBNI PODACI UČENIKA

Nastavak anketnog upitnika na sljedećoj strani 



PARTNER PROJEKTA POKROVITELJI PROJEKTA

MLIJEK    !V    LIM
#DorucakJeViseOdObroka

Popunjen anketni upitnik molimo dostavite poštom (zajedno s likovnim radom i Suglasnosti za sudjelovanje u kreativnom likovnom natječaju 
„VOLIM MLIJEKO!”, koju je vlastoručno potpisao roditelj/zakonski zastupnik djeteta), na adresu: Dukat d.d., Za kreativni likovni natječaj „VOLIM 
MLIJEKO!”, Marijana Čavića 9, Zagreb.

Slanjem osobnih podataka sudionika anketnog istraživanja potvrđujem da sam suglasan da se ti podaci mogu upotrijebiti i procesirati u svrhu 
provođenja ove ankete. 

Zaokružite izabrani odgovor.

Hvala na sudjelovanju!

1. Koliko puta tjedno doručkuješ?
• Svaki dan
• 5-6 dana tjedno
• 3-4 dana tjedno
• 1-2 dana tjedno
• Ne doručkujem

2. Obično doručkujem: 
• Kod kuće
• U školi
• Na putu do škole
• I kod kuće i u školi
• Ne doručkujem

3. U školi doručkujem:
• Školski doručak
• Donosim sam svoj doručak
• Ne doručkujem u školi

4. Kako bi ocijenio doručak u školi 
(samo oni koji doručkuju školski 
obrok)?

• Odličan
• Vrlo dobar
• Dobar
• Nedovoljno dobar
• Loš

5. Za doručak kod kuće najčešće 
jedem (moguće više odgovora):

• Cjelovite žitarice s mlijekom ili   
 jogurtom

• Pahuljice s mlijekom ili jogurtom
• Kruh s maslacem 
• Kruh s maslacem, nareskom i/ili  

 sirom
• Kruh s maslacem, medom i/ili  

 marmeladom
• Kruh s mliječnim ili sirnim   

 namazom  
• Svježi sir s vrhnjem
• Jaja (kuhana, kajgana ili pečena)
• Voće
• Nešto drugo:
• Ništa

6. Uz doručak kod kuće najčešće 
pijem:

• Mlijeko
• Jogurt
• Kakao
• Čaj
• Sok
• Nešto drugo: 
• Ništa

7. Koje mliječne proizvode 
doručkuješ (moguće više 
odgovora)?

• Mlijeko
• Jogurt
• Mliječni namaz
• Maslac
• Svježi sir
• Nešto drugo:
• Ne konzumiram mliječne proizvode

8. Koliko puta tjedno doručkuješ 
 s ostalim članovima obitelji za 

obiteljskim stolom?
• Svaki dan
• 5-6 dana tjedno
• 3-4 dana tjedno
• 1-2 dana tjedno
• Samo vikendom
• Niti jednom


