
 

 

Pravila nagradnog natječaja 

„Kaži zašto svoj klub voliš, možda mobitel osvojiš“ 

 

Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača 

Priređivač nagradnog natječaja je RK Podravka s.d.d., OIB 28385285547, 48 000 Koprivnica, 
Željka Selingera 3a. 

 
Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja 

Naziv nagradnog natječaja je "Kaži zašto svoj klub voliš, možda mobitel osvojiš". Kreativni 

natječaj RK Podravke s.d.d. traje od 4.1.2019. do 6.1.2019. na području Republike Hrvatske. 

Nagradni natječaj održavat će se na web stranicama RK Podravka Vegete https://rk-
podravka.hr/ i u prostoru SD Gimnazije Fran Galović, Koprivnica. 

 

Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja 

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s publikom putem web medija s ciljem 
promidžbe zdravog života. 

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju "Kaži zašto svoj klub voliš, možda 
mobitel osvojiš". 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je doći na web stranicu https://rk-
podravka.hr/ i pročitati detalje kreativnog natječaja u kojem možete sudjelovati tako da 
unaprijed pripremite tekst ili crtež kojim ćete ispričati zašto volite svoj klub. Svoj tekst ili crtež 
možete napraviti i u dvorani za vrijeme utakmice, a za to će vam biti osiguran pribor za pisanje 
i crtanje. Pripremljeni tekst ili crtež uz ime, prezime i broj telefona/mobitela potrebno je na 
dan utakmice 6.1.2019. ubaciti u označenu kutiju na ulazu u SD Gimnazije Fran Galović 
Koprivnica.  

U kreativnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi      građani s prebivalištem u 
Republici Hrvatskoj. 

 
Članak 5. – Kontrola prijava 

Kontrolu prijava vršit će stručna komisija sastavljena od nekoliko djelatnika iz različitih sektora 
Podravke i RK Podravka s.d.d., a pritom će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih 
pravila. U slučaju više prijava istog korisnika stručna komisija zadržava pravo procjene je li 
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prijava važeća. U slučaju sumnje na pokušaj prevare, stručna komisija prijavu može proglasiti 
nevažećom. 
 

Članak 6. - Objava rezultata 

Rezultati kreativnog natječaja bit će objavljeni nakon utakmice u Sportskoj dvorani Gimnazije 
Fran Galović Koprivnica. 

 
Članak 7. - Način i rok preuzimanja nagrada 

Nagradu će dobitnici preuzeti u SD Gimnazije Fran Galović nakon utakmice.  

 

Članak 8. – Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja  

Sudionici su suglasni da ako postanu Dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa, 

fotografija i snimljeni materijal Priređivač može koristiti u promidžbene svrhe putem svih 

medija bez naknade. 

Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi 

iz uručenja nagrada dobitnicima. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem 

u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s 

nagradnom igrom. 

 

Članak 9. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja 

Pravila nagradnog natječaja nalaze se na web stranici https://rk-podravka.hr/ 

Članak 10. - Pravila nagradnog natječaja 

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja te pravilima 
zaštite privatnosti. 
 
Članak 11. - Rješavanje spora 
U slučaju spora između priređivača i sudionika kreativnog natječaja "Kaži zašto svoj klub voliš, 
možda mobitel osvojiš" nadležan je sud u Koprivnici. 
 
Članak 12. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja 
Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile. 
 
Članak 13. – Izmjene pravila  
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja. 

 
 
Koprivnica, 04.01.2019. 
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