
OTVORENI RADIO d.o.o. , Zagreb,  Cebini 28, objavljuje

PRAVILNIK  NAGRADNOG NATJEČAJA  „OSVOJI STIPENDIJU''  

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  „OSVOJI  STIPENDIJU''  za potrebe sponzora
VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN ASPIRA (u nastavku - Sponzor). 

Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Sponzora, vezanje slušatelja uz program
Otvorenog radija i jačanje poznatosti branda sponzora. 

Članak 3.
Nagradni natječaj se priređuje od 05. kolovoza do 30. kolovoza , 2019. na službenoj web stranici Otvorenog
radija www.otvoreni.hr   i u eteru Otvorenog radija. 

Članak 4.
Voditelj poziva slušatelje da se prijave na web stranici Otvorenog radija i predlože 

a) kreativan turistički aranžman u Hrvatskoj ( jedan turistički proizvod ) 
b) ideju o tome kako bi unaprijedili jednu našu turističku destinaciju tj. kako bi produžili sezonu na nekoj 

destinaciji u Hrvatskoj
Biramo kreativne priče, a  za potrebe kampanje neke od njih čitat ćemo i u eteru Otvorenog radija. U petak, 30. 
kolovoza 2019. od 18.00-21.59H objavljujemo koji sudionik je imao najkreativniji prijedlog . Ta osoba osvaja i 
nagradu Sponzora. 
 
Članak 5. 
Jedan je mogući  dobitnik nagrade. 

Članak 6. 
Nagrada je sufinanciranje prve dvije godine Studija hotelijerstva i turizma na Visokoj školi za menadžment i
dizajn  ASPIRA u  ZAGREBU,  u vrijednosti 50.000,00 kuna.  Nagrada ne uključuje  upisninu,  niti ju  je  moguće
zamijeniti za novac. Upisninu od 3500,00 kn polaznik će morati uplatiti sam, dok će mu Aspira sufinancirati dvije
godine studija. 

Članak 7.
Priređivač igre dobitnika objavljuje u eteru Otvorenog radija i na webu Otvorenog radija www.otvoreni.hr. .  

Članak 8. 
Sukladno  pozitivnim  zakonskim  propisima  regularnost  provođenja  nagradnog  natječaja  provodi  tročlana
komisija Otvorenog radija: 

Ermin Preljević
Tamara Gurović
Vesna Bjondić Jeleč

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.   
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Priređivač nije odgovoran ako osoba odbije preuzeti nagradu.  Sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju
pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci iz prijave mogu objaviti u eteru i  na
internet  stranicama  Priređivača  te  proslijediti  klijentu  (Sponzoru)  u  svrhu  dostave  nagrade  iz  nagradnog
natječaja. 

Podatke čuvamo tri mjeseca, te ih možemo iskoristiti u svrhu snimanja sadržaja za program.  Prihvaćanjem ovih
Pravila i predajom svoje prijave na natječaj, sudionici su suglasni da bezuvjetno i bez naknade prenose sva svoja
autorska prava vezana za sudjelovanje u ovom natječaju  na Priređivača i  Sponzora. Sudjelovanjem u ovom
natječaju dajte nam dopuštenje da vaše podatke proslijedimo Sponzoru, Aspiri. 

Članak 10.
Preuzimanje nagrada bit će organizirano po isteku natječaja, ne prije. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.
Preuzimanje nagrade i sve obveze oko korištenja iste organizirat će Sponzor.  
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, 05. kolovoz 2019.    

OTVORENI RADIO d.o.o.    TELEFON: + 385 1 66 23 700 |    TELEFAX: + 385 1 66 23 800 |   E-mail: marketing@otvoreni.hr
OIB: 96012726169        MB: 1223810        IBAN HR402500009 1101008025 (Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.)

mailto:marketing@otvoreni.hr

