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Povabilo k predložitvi izdelkov in spominkov, povezanih z bančništvom

Bankarium, Muzej bančništva Slovenije (v ustanavljanju) vabi k predložitvi izdelkov in spominkov povezanih z bančništvom, ki se bodo prodajali v njegovi muzejski 
trgovini. Organizator zbiranja izdelkov/spominkov sta NLB d. d. in NLB Zavod za upravljanje kulturne dediščine, član NLB Skupine, ki ima sedež na Čopovi 3 v 
Ljubljani (v nadaljevanju organizator).

Namen in cilj
Bankarium, Muzej bančništva Slovenije (v ustanavljanju) s sedežem na Čopovi 3 v Ljubljani (v nadaljevanju Bankarium), bo v muzejski trgovini prodajal izdelke in 
spominke povezane z denarjem ali banko. S tem povabilom želi spodbuditi slovenske ustvarjalce, podjetnike, oblikovalce (v nadaljevanju ustvarjalci), da oblikujejo, 
razvijejo prototip in izdelajo izdelke/spominke kot so na primer:

• hranilniki 
• denarnice in drobižnice
• turistični bankarium bankovci in turistični bankarium čeki
• kulinarični (čokoladni…) kovanci ali bankovci  oz. drugi kulinarični izdelki povezani z denarjem
• izdelki/spominki v obliki hranilnih knjižic 
• majice in platnene torbe s potiskom maskote, 
• svinčniki z maskoto
• blokci z elementi finančnega opismenjevanja ali infografike o razvoju bančništva v svetu
• zeleni bančni prti
• magnetki kovančki 
• šalce z maskoto 
• izdelki/spominki v obliki bančnih kartic
• (fizični) pripomočki za vodenje domačega proračuna 
• mape, etuiji ali druge oblike za shranjevanje računov
• izdelki/spominki, v obliki ali potiskani z bankovci/kovanci (plakati, tapete, preproge, blazine, ipd. ali robčki,  kravate, rute, šali, ipd.) 
• izdelki/spominki, potiskani z maskoto muzeja (T-shirt, platnene torbe, ipd.)

Bankarium bo v muzejski trgovini prodajal minimalno 10 različnih primernih izdelkov/spominkov. Maksimalno število ni opredeljeno. 
Z ustvarjalci izbranih izdelkov bo sklenjena pogodba za prodajo izdelkov v muzejski trgovini.

Pogoji 
Sodelujejo lahko ustvarjalci, ki so pravne osebe, registrirane v Sloveniji. Lahko se povežejo, tako da pri oblikovanju in proizvodnji enega izdelka/spominka sodeluje 
več pravnih ali tudi fizičnih oseb, pomembno je le, da je krovni nosilec pravna oseba.   

Vsak ustvarjalec lahko predlaga 1 ali več različnih izdelkov/spominkov. Izdelki/spominki morajo biti ustvarjeni in proizvedeni v Sloveniji.
Predlagani izdelki/spominki še niso v splošni prodaji. Maloprodajna (končna) cena predlaganega izdelka/spominka ne sme biti višja od 40 Eur.
S sodelovanjem se ustvarjalec zaveže, da bo spoštoval ta pravila. 

Ustvarjalci izjavljajo, da so predlogi izdelkov/spominkov njihovo avtorsko delo (v smislu definicije, kot jo opredeljuje Zakon o avtorski in sorodnih pravicah) in ne 
posegajo v pravice tretje osebe. Avtorske pravice ostanejo v lasti ustvarjalca, izdelek/spominek je zato ustrezno znamčen. Organizator sprejema domnevo, da ima 
izdelek/spominek vse potrebne avtorske pravice. Če bi se kasneje na podlagi pritožbe imetnika avtorskih pravic izkazalo nasprotno, je ustvarjalec dolžan prevzeti vse 
morebitne kazenske in civilne zahtevke pravega avtorja.

Potek in roki 
Zbiranje izdelkov/spominkov za prodajo v muzejski trgovini traja od 24. 8. 2020 do 20. 12. 2020.

1. faza

Ustvarjalci do 10. 10. 2020 na naslov bankarium@nlb.si pošljejo skico izdelka v 3D projekciji z razvidnimi merami in definiranimi barvami. Razvidna mora biti tudi 
pozicija in velikost znamke ustvarjalca. Zraven dodajte:

• ime in kratek opis izdelka/spominka
• ime ustvarjalcev - nosilca in sodelujočih
• materiale, iz katerih bo izdelek/spominek narejen
• maloprodajna (končna) cena izdelka/spominka
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2.faza

Ustvarjalci prejetih izdelkov/spominkov, ki bodo ustrezali prodaji v muzejski trgovini Bankariuma, bodo do 20. 10. 2020 zaprošeni za pripravo prototipov. Rok za 
dostavo prototipov in fotografije primerne za objavo na spletu na naslov Bankarium, Muzej bančništva Slovenije, Čopova 3, 1000 Ljubljana je 20. 12. 2020. 

3.faza

Izdelki/spominki ustvarjalcev, ki bodo do 20. 12. 2020 dostavili ustrezen prototip in fotografijo se objavijo na https://www.facebook.com/NLBdd/. Glasovanje 
javnosti poteka od 5. - 20. 2. 2021. 

V kolikor bo organizator prejel preveliko število primernih izdelkov/spominkov, bo v muzejsko trgovino sprejeto trideset tistih, ki bodo v tem glasovanju prejeli 
najvišje skupno število emotikonov (všeč mi je, obožujem ali neverjetno).

Izdelki/spominki, ki bodo uvrščeni na police muzejske trgovine, bodo po zaključku glasovanja objavljeni na https://www.facebook.com/NLBdd/ in  
www.bankarium.si.  

Pogodba 
Z izbranimi ustvarjalci bo NLB Zavod za upravljanje s kulturno dediščino Ljubljana sklenil pogodbo o sodelovanju. Pogodbena marža bo od 20-40% (odvisno od 
količine prodaje). 

Začetne naročene količine bodo do 10 kosov, kasneje v odvisnosti od prodaje. Izdelek/spominek bo lahko izbran tudi za poslovno ali promocijsko darilo NLB 
Skupine, v tem primeru bodo naročene količine večje, prav tako bo omogočen dovolj dolg rok dobave. 

Organizator si pridržuje pravico, da katerega od predloženih prototipov ne uvrsti v prodajo v muzejski trgovini. Pritožba na izbor ni mogoča. V kolikor 
prototip izdelka/spominka ne bo izbran, je ustvarjalec upravičen do povračila v višini 100 Eur.

Končne določbe 
Organizator si pridržuje pravico do sprememb teh pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in 
novostih bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.bankarium.si.
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