PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
“Opiši idealnu proslavu i osvoji mobitel“

Članak 1.
A1 d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 29524210204 (u daljnjem
tekstu "Priređivač" ili A1) organizira nagradni natječaj za A1 korisnike.
Naziv natječaja je: “Opiši idealnu proslavu i osvoji mobitel” (u daljnjem tekstu
"Nagradni natječaj”).

Članak 2.
Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

Članak 3.
Nagradni natječaj će trajati od 12.9.2019 do 22.9.2019. do 23:59h. Pravila
Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj stranici Priređivača:
https://www.a1.hr/privatni/nagradni-natjecaji.

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj i koje su ujedno korisnici usluga Priređivača.
U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom
užom obitelji.

Članak 5.
Svaka prijava mora biti kreirana putem online obrasca za igru koji je dostupan na
web stranici www.20godinaa1.hr. Sudionici ovog natječaja trebaju na službenoj
web stranici natječaja www.20godinaa1.hr ostaviti svoje ime ili nadimak i željenu
adresu. Nakon toga, sudionicima će se prikazati upisana adresa sa servisa Google
Street View, obogaćena elementima proslave i personaliziranom porukom.
Sudionici će klikom na interaktivni element u obliku poklona moći otvoriti kontakt
formu u kojoj će na kreativan način trebati opisati svoju idealnu proslavu. Kako
bi sudionikova prijava bila valjana, nakon opisa idealne proslave u predviđena
polja trebat će ostaviti svoje ime i prezime, e-mail adresu, adresu i mjesto
stanovanja, te kontakt broj računalni online zapis prijave smatrat će se
službenom prijavom. Sve prijave koje nisu u skladu s važećim formatom bit će
smatrane nevažećima. Sudionici su obvezni u prijavi navesti točne i potpune
informacije. Priređivač će osobne podatke natjecatelja koristiti isključivo za
potrebe ovog natječaja i u skladu s prethodno navedenim konceptom.

Sve prijave će pregledati stručni žiri imenovan od organizatora te odabrati
dobitnike.

Članak 6.
Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja Priređivač će koristiti
isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade te
će nakon toga podaci biti trajno obrisani. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju
sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju u promotivnim
aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem.

Članak 7.
Po završetku nagradnog natječaja stručni žiri odabrati će pet najkreativnijih
odgovora o čemu će se sastaviti zapisnik. Odluka žirija je konačna. Priređivač će
objaviti
dobitnike
putem
službene
web
stranice
https://www.a1.hr/privatni/nagradni-natjecajinajkasnije 23.9.2019.
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su suglasni da im se podaci
objave na gore navedenoj službenoj stranici. Ti podaci mogu uključivati ime i
prezime.

Članak 8.
U Nagradnom natječaju bit će nagrađeno ukupno pet najkreativnijih sudionika.
Nagrade su:
1 x Samsung Galaxy S10+ (osvaja 1 najkreativniji sudionik)
4 x Samsung A70 (osvajaju 4 najkreativnija sudionika)
Dobitnici nagrade bit će obaviješteni putem kontakt broja kojeg su ostavili u
prijavi za natječaj i tim putem će se dogovoriti vremenski termin dolaska te
moguće snimanje.
Dobitnici nagrade biti će kontaktirani od priređivača na ostavljene brojeve
telefona, najviše 3 puta u roku od 5 dana od objave dobitnika. U slučaju
nejavljanja dobitnika, nepotpunih ili neispravnih podataka sudionika, Priređivač
zadržava pravo prijenosa nagrade na sljedećeg najkreativnijeg sudionika.
Jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu.

Članak 9.
Priređivač će dobitniku nagradu uručiti na kućnoj adresi, po telefonskom
dogovoru, najkasnije u roku od 15 dana od dana obavijesti dobitnika, pod
uvjetom da Sudionik dostavi Priređivaču podatke navedene u čl. 5. ovih pravila.

Sudjelovanjem u natječaju sudionik pristaje da prilikom uručenja nagrade možda
biti sniman, a video snimka uručenja bit će možda korištena u promotivnim
aktivnostima Priređivača.
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prestaju

sve

daljnje

obveze

Priređivača

prema

Članak 10.
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati
drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim
Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 11.
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje
Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći,
u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 12.
Sudionik u ovom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike
pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

Članak 13.
U slučaju spora između Priređivača i Sudionika ovog Nagradnog natječaja
nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 12. rujna 2019.

