
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kardinala A. Stepinca 1 
47300 Ogulin 
URBROJ: 145 
Ogulin, 24.11.2020. 
 

Pravila nagradnog natječaja #BajkovitiAdventUOgulinu2020 
 

ORGANIZATOR 
Članak 1. 

(1) Nagradni natječaj #BajkovitiAdventUOgulinu2020 organizira i provodi: Turistička 
zajednica grada Ogulina, Kardinala A. Stepinca 1, 47300 Ogulin, Republika Hrvatska; 
OIB:25240679104, www.tz-grada-ogulina.hr (u daljem tekstu: Organizator). 
 

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA 
Članak 2.  

(1) Nagradni natječaj provodi se s ciljem promocije blagdanskog duha i tradicijskih 
vrijednosti destinacije Ogulin-zavičaj bajke.  
(2) Nagradni natječaj traje od 29.11.2019. do 24.12.2020. a odnosi se na cijelo područje 
Republike Hrvatske. 
 

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR 
Članak 3. 

(1) Nagrada kom 26: 
* LIDL poklon bon u vrijednosti 200,00 kn – 2 kom 
* DM poklon bon u vrijednosti od 200,00 kn – 2 kom 
* BIPA poklon bon u vrijednosti od 200,00 kn – 2 kom 
* Poklon paket ZDRAVI PAKET – 5 kom  
* Poklon paket MED – 5 kom 
* Majica #BajkovitiAdventUOgulinu2020 – 5 kom 
* Ogulinski lončić – 5 kom  
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PRAVO SUDJELOVANJA 
Članak 4. 

(1) Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u 
Republici Hrvatskoj koje su registrirane na Facebook društvenoj mreži. 
(2) Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko 
je maloljetnik dobitnik nagrade, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem 
zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju 
roditeljski odnosno starateljski odnos. 
(3) Zaposlenici Organizatora koji su izravno povezani s provedbom Nagradnog natječaja kao i 
članovi njihovih užih obitelji ne mogu sudjelovati u Nagradnom natječaju.  
 

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU 
Članak 5. 

(1) Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionici se trebaju upoznati se s Pravilima na 
mrežnoj stranici www.tz-grada-ogulina.hr ili na Facebook profilu Organizatora te pristupiti 
vlastitom Facebook profilu svakog dana od 29. studenoga do 24. prosinca. 
(2) Sudionici dalje trebaju: 

1. posjetiti Facebook profil Organizatora i stisnuti lajk, 
2. pronaći Adventsko pitanje dana i nagradu dana, 
3. u komentaru objave Adventskog pitanja tagirati prijatelja i dati najbolji odgovor, 
odnosno odgovor koji će najbolje dočarati duh Adventa na ogulinski način - 
#BajkovitiAdventUOgulinu2020 
4. pričekati izvlačenje nagrada. 

(3) Neće se priznati odgovori datuma koji ne odgovaraju datumu adventskog pitanja. 
(4) Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaju više puta, ali može biti odabran 
samo jedan put. 
(5) Sudionici Nagradnog natječaja mogu sudjelovati u natječaju isključivo u svoje ime. 
(6) Organizator će nagraditi najbolji odgovor za svako adventsko pitanje, a koji će prema 
mišljenju žirija najbolje odražavati duh Adventa na ogulinski način - 
#BajkovitiAdventUOgulinu2020 
(7) Svi sudionici natječaja koji imaju vulgaran i uvredljiv sadržaj bit će diskvalificirani iz 
natječaja. 
 

Članak 6. 
(1) Za odabir najboljih odgovora u nagradnom natječaju #BajkovitiAdventUOgulinu2020 
osnovat će se stručni žiri u sastavu: Sanja Peraković-Medved, Marija Trdić Ćuk i Mihaela 
Stipetić. 
(2) Rezultati izbora dobitnika su konačni. Ne postoji mogućnost žalbe. 
 

DODJELA NAGRADA 
Članak 7. 

(1) Imena i prezimena dobitnika Organizator će objaviti 29.12.2020. na mrežnoj stranici 
www.tz-grada-ogulina.hr i Facebook profilu Organizatora. 
(2) Dobitnik nagrade koji je ispunio uvjete iz ovih Pravila bit će obaviješten putem Facebook 
profila Organizatora.  
(3) Dobitnik je po zaprimanju obavijesti dužan Organizatoru dostaviti svoje osobne podatke: 
ime i prezime, korisničko ime na Facebook-u, adresu, e-mail i broj telefona/mobitela. Po 
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zaprimanju navedenih podataka dobitnik nagrade će biti obaviješten o terminu uručenja 
nagrade. Pisana obavijest će se poslati na e-mail adresu koju je dobitnik nagrade dostavio 
Organizatoru. 
(4) Dobitnik je obvezan javiti se u roku 7 dana od primitka obavijesti o osvojenoj nagradi. 
(5) Ukoliko se dobitnik ne javi, nagrada će ostati nepodijeljena i Organizator je može koristiti 
u bilo koju drugu svrhu. 
(6) Ako dobitnik ne preuzme nagradu poslanu putem pošte, smatrat će se da se odrekao 
nagrade i time Organizator nema obveze prema njemu.  
(7) Nije dopuštena zamjena nagrade za novac ili bilo koju drugu vrijednost od nagrada 
navedenih u ovim Pravilima. 
 

RJEŠAVANJE SPOROVA 
Članak 8. 

(1) U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve 
sporove iz ovog nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju 
nemogućnosti takvog rješavanja spora nadležan je Općinski sud u Karlovcu, Stalna služba u 
Ogulinu. 
 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 
Članak 9. 

(1) Pružanje osobnih podataka nužno je za sudjelovanje u Nagradnom natječaju.  
(2) Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje 
njegove osobne podatke koje su dali prilikom sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju u 
svrhu provođenja Nagradnog natječaja, a sve sukladno uvjetima o obradi osobnih podataka 
određenim na: 
http://www.tz-grada-ogulina.hr/obavijesti/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr/.  
(3) Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju smatra se da sudionik neopozivo i 
bezuvjetno prihvaća pravila i uvjete sudjelovanja u Nagradnom natječaju.  
 

PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA 
Članak 10. 

(1) Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje 
Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili 
izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem mrežne stranice 
www.tz-grada-ogulina.hr i Facebook profila Organizatora. 
 

IZMJENE PRAVILA 
Članak 11. 

(1) Organizator zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će Sudionici biti 
obaviješteni putem mrežne stranice www.tz-grada-ogulina.hr i Facebook profila 
Organizatora.  
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