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MALA PROLJETNA ŠKOLA  
TEHNIČKIH AKTIVNOSTI
Hrvatska zajednica tehničke kulture organizira 
Malu proljetnu školu tehničkih aktivnosti u  
Nacionalnom centru tehničke kulture u  
Kraljevici, za učenike koji osvoje 2. i 3.  
mjesto u 10 područja na 56. natjecanju  
mladih tehničara RH i 2. smotri mladih  
poduzetnika RH. Program uključuje 
šestodnevne radionice u kojima učenici 
izrađuju tehničku tvorevinu kroz različita 
područja tehničke kulture. 
U ovogodišnjoj Školi, učenici će se usavršavati 
u radionicama: modelarstva, automatike,  
orijentacije i komunikacije i fotografije. 
Škola će se održati tijekom proljetnih školskih 
praznika, od 13. do 18. travnja 2014. u  
Nacionalnom centru tehničke kulture  
u Kraljevici.
Tijekom boravka u Kraljevici, učenici će biti pod 
stalnim pedagoškim i liječničkim nadzorom. 

Voditelji radionica su iskusni učitelji tehničke 
kulture koji godinama sudjeluju u programima 
izvannastavnih aktivnosti tehničke kulture te  
su mentori učenicima na natjecanjima  
mladih tehničara.
Smještaj na bazi punog pansiona je  
organiziran nasuprot Nacionalnog centra 
tehničke kulture u hotelu Kraljevica u  
dvokrevetnim i trokrevetnim sobama.
Svi su učenici osigurani tijekom cjelokupnog 
boravka u Kraljevici (u Nacionalnom centru 
tehničke kulture, tijekom organiziranog  
prijevoza od Zagreba do Kraljevice i natrag).
Slobodno vrijeme izvan radionica je  
organizirano kroz različite sportske i zabavne 
aktivnosti pod pedagoškim nadzorom. Navečer 
su organizirane filmske, disco, X-box, Kinect i 
karaoke večeri u velikoj dvorani 
Nacionalnog centra tehničke kulture, a 
učenicima je u slobodno vrijeme na  
raspolaganju informatička učionica.

Hrvatska zajednica tehničke kulture će nagraditi učenike koji 
osvoje 2. i 3. mjesto u deset područja natjecanja na 56. 
natjecanju mladih tehničara (sva područja osim robotskog 
spašavanja žrtve i fotografije) i 2. smotri mladih poduzetnika 
RH. Ukupno će biti nagrađeno 22 učenika.  
Nagrada uključuje:
• Organizirani prijevoz Zagreb-Kraljevica-Zagreb  
(HZTK ne snosi troškove prijevoza do Zagreba 
i prijevoz iz drugih krajeva RH)
• Kotizaciju za radionice u NCTK-e
• Smještaj na pazi punog pansiona
• Osiguranje učenika
Prijava učenika
Prijavnicu za sudjelovanje u Maloj proljetnoj školi, treba 
obavezno poslati najkasnije do 9. travnja 2014. na adresu 
e-pošte: biljana.trifunovic@hztk.hr  
ili na broj faksa 051/282-420. 
Roditelji, učitelji i mentori nagrađenih učenika mogu kontaktirati 
voditeljicu Nacionalnog centra tehničke kulture na:  
biljana.trifunovic@hztk ili na broj mobitela 091/465-6771.,  
radnim danom od 10.00 do 18.00 sati. 


