
1 
 

Pravila natječaja „Giveaway“  

Članak 1. 

Eurodesk centar koji djeluje unutar Agencije za mobilnost i programe EU (dalje u teksu: 

Priređivač) priređuje natječaj "Giveaway” (u daljnjem tekstu: Natječaj) u cilju promocije 

Eurodesk centra i Europske godine mladih 2022., a natječaj se odvija na Eurodesk 

Instagram profilu priređivača.  

Članak 2. 

Natječaj se održava od 1.8.2022., od 00.00 sati i traje do 5.8.2022., do 13.00 sati. Pred 

korisnike se stavlja kreativan zadatak: 

- U komentar ispod poruke napiši mladima poruku za budućnost. Uz poruku ne zaboravi 

staviti hešteg #EYY2022 

Natječaj traje do 5.8.2022., do 13.00 sati. Dva najkreativnija odgovora prema ocjeni 

Priređivača bit će nagrađena nagradnim paketom koji sadrži: majicu i platnenu vreću 

Europske godine mladih.  

Proglašenje dobitnika nagrada je 5.8.2022. nakon 17 sati na Instagram stranici 

Priređivača. Dobitnici će biti proglašeni komentarom ispod pobjedničke objave. Nagrada 

će biti poslana dobitnicima putem adrese koju će poslati Eurodesku u Inbox. 

U Natječaju se biraju 2 dobitnika nagrada. 

Članak 3. 

Pravo na sudjelovanje u Natječaju i pravo na nagradu imaju svi državljani Republike 

Hrvatske. Pravo na sudjelovanje u Natječaju ostvaruje se odgovorom na postavljeni 

zadatak u komentaru objave Natječaja (vizuala s tekstom kreativnog natječaja) na 

Instagram stranici Priređivača. 

Najbolji i najkreativniji odgovori prema ocjeni Priređivača natječaja bit će proglašeni 

dobitnicima. Korisnik može osvojiti najviše jednu nagradu tijekom trajanja natječaja. 

Svaka osoba može poslati i više odgovora. Ako u bilo kojem trenutku organizator 

posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržava pravo isključenja korisnika 

iz natječaja. Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno 

na: 

· prijavljivanje komentara koji nisu autorski ili za koje se nema pravo korištenja; 

· prijavljivanje komentara ili fotografije uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, na kojima se 

spominju javne osobe, ističu vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi. 

https://www.instagram.com/eurodesk.hr/
https://www.instagram.com/eurodesk.hr/
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Priređivač natječaja zadržava pravo konačne odluke o diskvalifikaciji korisnika za 

slučajeve kršenja pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku nije predvidio. 

Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih 

nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika. 

Priređivač osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitnicima njihovu 

isporuku. 

Članak 4. 

Sudionik koji sudjeluje u Natječaju (sudionikom se smatra osoba koja odgovori na 

postavljeni zadatak sukladno čl. 3. st. 1 ovih Pravila) prihvaća prava i obveze iz ovih 

Pravila te je suglasan s ovim pravilima i uvjetima korištenja. 

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije 

nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Priređivač 

nije odgovoran za korištenje nagrade nakon preuzimanja iste od strane dobitnika.  

Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja se u potpunosti odriču 

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.  

Članak 5. 

U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članova njihove uže obitelji, 

zaposlenici i članovi uže obitelji tvrtki/institucija koje sudjeluju u organizaciji i provedbi 

ovog Natječaja. 

Članak 6. 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili uslugu. 

Članak 7. 

Adresu dostave ili osobno preuzimanje nagrada dobitnik će dogovoriti izravno s 

Priređivačem i to najkasnije u roku od 14 dana od objave dobitnika na Instagram stranici 

Priređivača. Ako dobitnika ne bude moguće kontaktirati za dogovor oko dostave ili 

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

Članak 8. 

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade 

prestaju sve daljnje obveze priređivača prema dobitniku nagrade. 
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Članak 9. 

U slučaju da se u Natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene 

nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Natječaju sudjelovalo 

sudionika. 

Članak 10. 

Natječaj se može prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da 

nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, 

otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Natječaja biti obaviješteni putem Instagram 

stranice Priređivača. 

Organizator zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da 

iziskuju neke promjene u pravilima natječaja. 

Članak 11. 

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici pristaju na objavu njihovih podataka (imena i 

prezimena) i ovlašćuju Priređivača da u svrhu provedenog nagradnog natječaja i javne 

objave rezultata nagradnog natječaja, koristi njihove osobne podatke bez prava na bilo 

kakvu naknadu, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža ili materijala 

vezanih uz Natječaj. Svi sudionici Natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti 

objavljenima na mrežnoj stranici Priređivača. Sudionici imaju pravo sukladno odredbama 

Opće uredbe o zaštiti podataka, (EU) 2016/679 u svakom trenutku povući svoju privolu, 

pri čemu povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju dane privole prije 

njezinog povlačenja. 

U slučaju da dobitnik odbije dati svoje podatke Priređivaču nagradnog natječaja u roku 

koji odredi Priređivač, nagrada mu neće biti uručena. 

Prihvaćanjem ovih Pravila, svi sudionici ovog natječaja, daju u korist pravo isključivog 

iskorištavanja autorskih prava na prijavljene radove tako da ovlašćuju Priređivača da 

prijavljene uratke oglašavaju u medijima u svrhu promocije, tijekom neograničenog 

vremena u neograničenoj nakladi i broju izdanja na cijelom teritoriju Hrvatske sukladno 

ovim Pravilima te na online kanalima. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćaju da se 

svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj iskoriste u promotivne 

svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene.   

Priređivač je ovlašten sam raditi određene preinake, dorade i slično na prijavljenim 

materijalima dokle god te iste ne predstavljaju deformiranje istog, kao niti bilo koju drugu 

povredu prava Autora, koja bi bila temelj za bilo kakav zahtjev Sudionika nagradnog 

natječaja prema Priređivaču, ili trećoj osobi i za isto nije potrebna nikakva suglasnost ili 

odobrenje Sudionika.  Priređivač sve prijavljene materijale uz potrebne dorade mogu 

koristiti za oglašavanje u svim medijima (televizija, novine, internet...). Sudionici se 

https://www.instagram.com/eurodesk.hr/
https://www.instagram.com/eurodesk.hr/
https://ampeu.hr/o-nama/obrada-osobnih-podataka
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prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Priređivaču po bilo 

kakvoj osnovi. 

Članak 12.  

U slučaju da bilo koja treća fizička ili pravna osoba pokrene protiv Priređivača bilo kakve 

sudske, upravne ili druge slične postupke utemeljene na navodnoj povredi autorskih ili 

drugih prava vezano uz oglašavanje, proizvodnju, umnožavanje, distribuciju ili prodaju 

sadržaja koji se pojavljuju u prijavljenim radovima, sudionik nagradnog natječaja koji je 

prijavio materijal se obvezuje pridružiti takvom postupku te potraživanja iz istog zahtjeva 

preuzeti na sebe te braniti Priređivača od svakog zahtjeva postavljenog u takvom 

postupku te istima naknaditi sve troškove koji bi im mogli nastati uslijed takvog zahtjeva 

te pokretanja sudskog ili administrativnog postupka. Priređivač se obvezuje obavijestiti 

sudionika nagradnog natječaja prijavljenog materijala o pokretanju bilo kojeg takvog 

postupka odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana kada zaprimi 

obavijest o pokretanju postupka.   

Članak 13.  

U slučaju spora između Priređivača, Partnera i sudionika ovog nagradnog natječaja 

nadležan je sud u Zagrebu.  

Članak 14.  

Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s 

nagradama.      

 

 


