
 

 

  
Pravila nagradnog natječaja „DiscoverEU iskustvo“ 
 
 
Priređivač natječaja 
 
Priređivač nagradnog natječaja „DiscoverEU iskustvo“ (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je 
Agencija za mobilnost i programe Europske unije, OIB: 25385906011, Frankopanska 26, 10000 
Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač). 
 
Cilj Nagradnog natječaja je promocija DiscoverEU inicijative i motiviranje DiscoverEU putnika 
na dijeljenje iskustava s putovanja. 
 
Pravila Nagradnog natječaja (u daljnjem tekstu: Pravila) bit će objavljena na mrežnoj stranici i u 
opisu Instagram profila Priređivača. 
 
Ova Pravila obvezujuća su za sve sudionike. Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju 
sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli. 
 
Trajanje i mjesto provođenja Nagradnog natječaja 
 
Nagradni natječaj provodi se u vremenskom razdoblju od 15.10.2022. od 00.00 sati do 
15.11.2022. do 23:59 sati (krajnji rok za podnošenje prijave) na Instagram profilu Priređivača. 
 
Pravo sudjelovanja 
 
U Nagradnom natječaju mogu sudjelovati državljani Republike Hrvatske, stariji od 18 godina, 

koji su putovali u okviru DiscoverEU inicijative. 

 

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi uže obitelji 

zaposlenika Priređivača te zaposlenici i članovi uže obitelji trećih osoba koje su direktno 

uključene u pripremu samog Nagradnog natječaja odnosno odabir dobitnika. 

 

Kako sudjelovati u Nagradnom natječaju 

 

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju zainteresirani sudionik treba na privatnom profilu 

Instagram društvene mreže (koji za potrebe natječaja mora biti otvoren) objaviti video u trajanju 

do 15 sekundi ili fotografiju sa svog DiscoverEU putovanja. Video/fotografija mora biti javno 

podijeljen/a, a uz nju/njega moraju biti navedeni država, mjesto/grad i godina nastanka 

videa/fotografije. Sudionici trebaju u opisu videa/fotografije napisati rečenicu koja najbolje 

opisuje njihovo iskustvo DiscoverEU putovanja. Uz video/fotografiju potrebno je staviti 

hashtagove  #DiscoverEUiskustvo, #DiscoverEUfoto2022 te označiti @ampeu.hr.  

 

Svaka osoba može objaviti isključivo jedan video/jednu fotografiju. U slučaju da ista osoba objavi 

više videa/fotografija, u obzir se uzima samo video/fotografija koji/a je prvi/a objavljen/a. 

 

https://ampeu.hr/
https://linktr.ee/mobilnost
https://www.instagram.com/ampeu.hr/?hl=hr


 

 

Sudjelovanjem na Nagradnom natječaju sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila te se 

u potpunosti odriče bilo kakvih potraživanja od Priređivača na osnovi naknade bilo kakvog oblika 

troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.  

 

Isključenje sudionika 

 

Priređivač ima pravo, u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja, isključiti 

sudionika iz Nagradnog natječaja ukoliko: 

1. sudionik prekrši Pravila, 

2. sudionik objavi video/fotografiju koji/koja nije njegovo autorsko djelo ili za koje se nema pravo 

korištenja, 

3. sudionik objavi video/fotografiju uvredljivog ili vulgarnog sadržaja. 

 

Nagradni fond 
 
Nagradni fond sastoji se od 5 (pet) nagradnih paketa. Nagradni paket sadrži: platnenu torbu, 

podlogu za miš, remen za označavanje kofera, višenamjensku maramu, blok za pisanje, 

označivač knjiga, termo ruksak, ručnik i narukvicu. 

 

Odabir dobitnika 
 
Dobitnike odabire povjerenstvo Priređivača koji se sastoji od tri (3) člana. Članovi povjerenstva 

bit će odabrani među zaposlenicima Priređivača. 

 

Kriterij za odabir dobitnika: pet najkreativnijih objava videa/fotografija, koji su odgovor na 

nagradni zadatak, prema mišljenju većine članova povjerenstva za odabir dobitnika nagrada. 

 

Preuzimanje nagrada 

 

Dobitnici nagrada bit će proglašeni 30.11.2022. na mrežnoj stranci i na Instagram profilu 

Priređivača. 

 

U roku 14 dana od dana objave rezultata Nagradnog natječaja dobitnik dostavlja svoje ime i 

prezime, adresu i broj telefona putem elektroničke pošte na DiscoverEU@ampeu.hr, u svrhu 

dogovora oko preuzimanja nagrade. Temeljem dostavljenih kontakt podataka Priređivač će 

kontaktirati dobitnike radi dogovora oko načina preuzimanja nagrade - osobnim preuzimanjem 

ili putem pošte. Ako dobitnika nije moguće kontaktirati za dogovor oko dostave ili preuzimanja 

nagrade ni u dodatnom roku od 7 dana, dobitnik gubi pravo na nagradu. 

 

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade prestaju 

sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade. 

 

Dobitnici nagrada 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 uslugu.  

https://ampeu.hr/natjecaji
https://www.instagram.com/ampeu.hr/?hl=hr
mailto:DiscoverEU@ampeu.hr


 

 

 

Autorska i srodna prava 
 

Sudionik Nagradnog natječaja jamči da je video/fotografija koju objave za potrebe provedbe 

Nagradnog natječaja njegovo originalno djelo, da nije kopija tuđeg rada te da objavom ne vrijeđa 

ničija autorska prava ili prava intelektualnog vlasništva. Priređivač Nagradnog natječaja ne 

odgovara za posljedice u slučaju da sudionik prijavi tuđe autorsko djelo, odnosno plagijat, a na 

zahtjev autora isti će ukloniti s mjesta objave i promotivnih materijala.  

 

Sudionik je suglasan da se njegov video/fotografija koristi u promotivne svrhe. Sudjelovanjem u 

Nagradnom natječaju sudionici i dobitnici Nagradnog natječaja bezuvjetno prenose na 

Priređivača pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade svojih radova u 

promotivne svrhe, bez naknade i bez daljnje suglasnosti sudionika, neograničeno vremenski, 

prostorno i sadržajno. 

 

Porezi 

 

Dobitnici nagrada ne snose nikakve poreze, obveze ni naknade izravno povezane s nagradama. 

 

Rješavanje sporova 

 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu. 

 

Izmjene, dopune i poništenje Nagradnog natječaja 

 

Nagradni natječaj se može prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti koje se smatraju višom 

silom. Sudionici će o prekidu natječaja biti obaviješteni objavom na internetskoj stranici na kojoj 

je objavljen Nagradni natječaj, kao i o datumu nastavka provedbe Nagradnog natječaja i novom 

datumu zatvaranja Nagradnog natječaja.  

 

Priređivač zadržava pravo izmjene, dopune i poništenja Pravila tijekom Nagradnog natječaja. 

Priređivač će o svakoj izmjeni, dopuni ili poništenju Pravila sudionike obavijestiti objavom na 

internetskoj stranici na kojoj je objavljen Nagradni natječaj.  

 

Obrada osobnih podataka 

 

Priređivač obrađuje osobne podatke sudionika koje je sudionik dao prilikom prijave na Nagradni 

natječaj, tijekom Nagradnog natječaja te one koje je sudionik dao kako bi mu Priređivač predao 

nagradu. Prilikom provedbe Nagradnog natječaja Priređivač obrađuje sljedeće podatke: 

korisničko ime Instagram profila sudionika; objavljeni video ili fotografija; država, mjesto/grad i 

godina nastanka videa/fotografije; opis videa/fotografije; ime i prezime dobitnika; adresa 

dostave dobitnika (ako dobitnik nije izabrao mogućnost osobnog preuzimanja), broj telefona. 

Ime i prezime sudionika Priređivač obrađuje jedino ako su isti vidljivi na Instagram profilu 

sudionika. 

 



 

 

Priređivač osobne podatke sudionika obrađuje u svrhu provođenja Nagradnog natječaja i 

njegove provedbe. Osnova za obradu osobnih podataka je izvršavanje obveza Priređivača 

određenih ovim Pravilima.  

 

Imena i prezimena dobitnika Priređivač objavljuje na temelju legitimnog interesa, kako bi se 

osigurala transparentnost Nagradnog natječaja i postigao njezin cilj - promocija DiscoverEU 

inicijative i motiviranje DiscoverEU putnika na dijeljenje iskustava s putovanja. Uz to, imena i 

prezimena dobitnika Priređivač može objaviti u reportažama ili materijalima vezanima uz 

Nagradni natječaj. Osnova za tu obradu je također legitimni interes radi postizanja cilja 

Nagradnog natječaja. 

 

Sudionik ima, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, (EU) 2016/679, pravo na 

povlačenje privole (ako se obrada vrši na temelju privole), pravo na pristup i potvrdu u vezi s 

osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja ("pravo na zaborav"), pravo na 

ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, sudionik ima 

pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, ili 

putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija o zaštiti osobnih podataka 

u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka. 

 
 
Zagreb, 15. listopada 2022., Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Frankopanska 
26, 10 000 Zagreb 

mailto:azop@azop.hr
https://ampeu.hr/o-nama/obrada-osobnih-podataka

