OTVORENI RADIO d.o.o. , Zagreb, Cebini 28, objavljuje
PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA „VIKEND U TUHELJU ZA DVOJE''

Članak 1.
Ovim Pravilnikom Otvoreni radio d.o.o. (u nastavku: Priređivač), Cebini 28, 10010 Zagreb, u programu Otvorenog
radija priređuje nagradni natječaj – igru kreativnosti i vještine „VIKEND U TUHELJU ZA DVOJE'' .
Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Priređivača, vezanje slušatelja uz program
Otvorenog radija i jačanje poznatosti branda.
Članak 3.
Nagradni natječaj se priređuje od 28. ožujka 2018. dok ne skupimo dovoljan broj ispitanika na službenoj facebook
stranici Otvorenog radija https://www.facebook.com/otvoreniradio te službenoj web stranici Otvorenog radija
www.otvoreni.hr.
Članak 4.
Na službenim stranicama Otvorenog radija iz članka tri bit će postavljen glazbeni test, i svaka osoba koja ispuni
glazbeni test imat će mogućnost osvajanja vikenda u Tuheljskim toplicama za dvoje. Komisija Otvorenog radija iz
članka 8 ovog pravilnika odabrat će jednog pobjednika na temelju odgovora koji je dao na pitanje ' Zašto baš
on/ona treba osvojiti vikend u Tuhelju'. Po ocjeni komisije – najkreativniji odgovor osvojit će vikend u Tuhelju za
dvoje.
Članak 5.
U igri je moguće sudjelovati samo jedanput. Jedan je mogući dobitnik nagrade.
Članak 6.
Maksimalna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1930,00 kn, koliko iznosi vikend u Tuhelju za dvije osobe. Nagradu
nije moguće zamjeniti za novac.
Članak 7.
Priređivač igre dobitnika objavljuje na webu Otvorenog radija www.otvoreni.hr. .
Članak 8.
Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja nagradnog natječaja provodi tročlana komisija
Otvorenog radija:
Ivana Međugorac
Dubravka Berović Jerković
Lidija Benko
Članak 9.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji unatrag 90 dana nisu osvajali
nagradne natječaje na Otvorenom radiju. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju djelatnici Otvorenog
radija i vezanih kompanija, stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji.
Priređivač nije odgovoran ako osoba odbije preuzeti nagradu. Sudjelovanjem u natječaju Sudionici prihvaćaju
pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihove fotografije i podaci iz prijave mogu objaviti u eteru
i na internet stranicama Priređivača za potrebe marketinga ili promotivnih aktivnosti. Prihvaćanjem ovih Pravila i
predajom svoje prijave u natječaj, Sudionici su suglasni da bezuvjetno i bez naknade prenose sva svoja autorska
prava vezana za sudjelovanje u ovom natječaju na Priređivača.
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Članak 10.
Nagrade Dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je po podacima
identičan podacima navedenima u prijavi. Preuzimanje nagrada bit će organizirano po isteku natječaja, ne prije.
Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju
nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača igre prema Dobitniku.
Priređivač nije odgovoran ako dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade te takva obrazloženja ne
kvalificiraju za promjenu nagrade. U slučaju da u Pravilima propisanom roku Dobitnik ne realizira nagradu, gubi
pravo potraživanja iste.
Članak 11.
Priređivač natječaja može isti staviti u privremeno stanje mirovanja ili ga u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa
više sile i izraženih gospodarskih poremećaja. Otvoreni radio se ograđuje od eventualnih tehničkih poteškoća
tijekom natječaja.
Članak 12.
Sudjelovanjem u natječaju svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju
mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.otvoreni.hr, a njegova valjanost traje do
ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

Zagreb, 28. ožujka 2018.
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