
 

 

 
OIB: 47432874968, PDV reg. broj: HR47432874968 

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080347739 
Temeljni kapital: 2.611.547.700,00 kn, uplaćen u cijelosti 

Transakcijski račun: Zagrebačka banka d.d.,  Zagreb: HR3023600001102021874 
Transakcijski račun: Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb: HR2224840081100185496 

Transakcijski račun: Erste&Steiermarkische Bank d.d., Zagreb: HR0624020061100637774 
Članovi društva: Kaufland Management d.o.o., komplementar i Kaufland Kroatien Warenhandel GmbH, komanditor 

 

 

 
 
 
 

 
Kaufland Hrvatska k. d.  

Donje Svetice 14 
10000 Zagreb  

Tel.: 00385 1 2353 359 
Mail: komunikacije@kaufland.hr 

 

 

12.4.2021. 

 

 
      

Predmet:  Poziv na natjecanje Kaufland škola voća i povrća za šk. god. 2021./2022. 

Poštovani,  

 

zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas kako Kaufland Hrvatska k. d. već petu godinu za redom organizira 

natjecanje Kaufland škola voća i povrća. 

 

Kao društveno odgovorno poduzeće izrazito puno pažnje posvećujemo projektima kojima želimo pozitivno 

utjecati na društvo, s posebnim naglaskom na zdravlje, djecu i okoliš.  

 

U ovoj godini nastavljamo s projektom Kaufland škola voća i povrća te tako i dalje radimo na razvoju svijesti 

djece i roditelja o kvalitetnoj prehrani i važnosti pravilnog odabira namirnica. Nastavkom projekta i tijekom 

sljedeće školske godine želimo podržati postojeću „Shemu školskog voća i povrća“.  

 

Za svaku svoju poslovnicu želimo pronaći partnersku školu kojoj ćemo tijekom cijele školske godine 2021./2022. 

jednom tjedno donirati voće i povrće prema unaprijed dogovorenom rasporedu.  

 

Natjecanje se odnosi na javne osnovne škole za koje se ne naplaćuje školarina, a koje jednom tjedno (utorkom) 

tijekom cijele školske godine 2021./2022. mogu osigurati prijevoz voća i povrća iz poslovnice u školu.  

 

Ukoliko Vaša škola ispunjava navedene uvjete, pozivamo Vas da se uključite u natjecanje, snimite video uz 

pjesmu skupine Nova generacija „Dobre stvari su pred nama“ i ispunite obrazac na kaufland.hr/skolavip 

najkasnije do 7. svibnja 2021. nakon čega ćete dobiti poveznicu za slanje snimljenog videa. 

 

Svi detalji opisani su u Pravilima koja šaljemo u prilogu zajedno s plakatom koji možete umnožiti i sve učenike 

pozvati na sudjelovanje u natjecanju. 

 

Veselimo se Vašoj prijavi! 

 

S poštovanjem, 

 

Korporativne komunikacije 

Kaufland Hrvatska k. d. 


