All market media d.o.o., Domjanićeva 1, Zagreb, OIB: 92923187236 objavljuje Pravila
sudjelovanja u Nagradnom natječaju – "Najvažniji životni korak"
Članak 1.
Priređivač Nagradnog natječaja je All market media d.o.o, Domjanićeva 1, Zagreb, OIB:
92923187236 (dalje u tekstu: Priređivač), a isti će se odvijati u programu Narodnog za potrebe
Sponzora Deichmann trgovina obućom d.o.o. (u daljnjem tekstu Sponzor).
Članak 2.
Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u Nagradnom
natječaju – "Najvažniji životni korak" (u daljnjem tekstu: Igra).
Članak 3.
Svrha Natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Sponzora i Narodni.
Članak 4.
Natječaj se realizira u periodu od 02. do 29. travnja 2018. godine.
Članak 5.
Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak
nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima.
Članak 6.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve osobe državljani Republike Hrvatske.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju djelatnici All market medie d.o.o., radio
postaje Narodni i vezanih kompanija, stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji. Jedna osoba
može osvojiti samo jednu nagradu.
Članak 7.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom
Pravilniku i dozvoljavaju da se njihove priče, podaci iz prijave, tonski zapisi i slično mogu objaviti
u eteru, na internet stranici www.narodni.hr, na Facebook, Twitter, Instagram kanalima
Narodnog. Sudionici pristaju da njihove prijave i podaci budu objavljeni na stranicama trećih
osoba, web stranicama Sponzora i stranicama društvenih mreža. Sudionici sudjelovanjem u
nagradnom natječaju pristaju da snimka akcije bude objavljena na web stranicama
Narodnog. Sudionici sudjelovanjem u nagradnom natječaju pristaju na fotografiranje prilikom
preuzimanja nagrade, za potrebe promocije nagradnog natječaja i objave u medijima
Priređivača i Sponzora.
Sudionici nagradnog natječaja pristaju, bez iznimke, da Priređivač ili Sponzor mogu koristiti
podatke prikupljene unutar nagradnog natječaja tijekom sljedeća 24 mjeseca za potrebe
marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudioniku.
Članak 8.
Nagradni natječaj se provodi na način da, u periodu od 02. do 29. travnja 2018. godine svaki
dan kroz sponzorske elemente pozivamo slušatelje na sudjelovanje u natječaju. Zadatak
slušatelja je da na web stranici www.narodni.hr (rubrika Osvoji) napišu priču o svome
najvećem životnom koraku. Svaki dan jedna priča osvaja nagradu od 500 kuna. Na kraju
natječaja 'naj priča' koja može, a i ne mora biti jedna od prethodnih 20 dobitnih, osvaja 2500
kuna u Deichmannu. Pobjedničke priče svaki dan objavljujemo na web stranici
www.narodni.hr.
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Članak 9.
Ukupni nagradni fond iznosi 12.500,00 HRK (dvanaesttisućapetstokuna) u koji je uključen iznos
PDV-a, a sastoji se od:
-

20 poklon bonova u Deichmannu pojedinačne vrijednosti 500,00 HRK
1 poklon bon u Deichmannu u vrijednosti 2.500,00 HRK

Nagradu osigurava Sponzor. Uručenje nagrade dobitniku organizirat će Priređivač, na način
da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Igre.
Članak 10.
Nagradu dobitnik preuzima uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji
je po podacima identičan podacima koje je natjecatelj naveo u prijavi. Nagradu nije moguće
zamijeniti za novčanu naknadu. Preuzimanje nagrada bit će organizirano po isteku Igre, ne
prije. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade najkasnije do trideset dana po
završetku Igre. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade,
prestaju sve daljnje obveze Priređivača Igre prema dobitniku. Priređivač nije odgovoran ukoliko
dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade te takva obrazloženja ne kvalificiraju
za promjenu nagrade. U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu, gubi pravo potraživanja iste.
Članak 11.
U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao
predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti Nagradnu
igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.
Članak 12.
Sudjelovanjem u Igri svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika.
U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.
Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.narodni.hr, a njegova
valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

U Zagrebu, 02.04.2018. godine

All market media d.o.o.

Hrvoje Vukušić
direktor
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