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RADIO 101 d.o.o., Gajeva 10, Zagreb objavljuje 

 

PRAVILA SUDJELOVANJA U KREATIVNOM NATJEČAJU 

 „Božić bilo gdje u svijetu... Ti znaš gdje – mi znamo kako!“ 

 

Članak 1. 

Priređivač Natječaja je Radio 101 d.o.o., Gajeva 10, Zagreb (dalje u tekstu: Priređivač), a isti će se 

odvijati u programu Radija 101. Partner natječaja je Turkish Airlines Inc, Trg bana Jelačića 4/1, Zagreb 

(dalje u tekstu: Partner). 

 

Članak 2. 

Ovim Pravilima Natječaja (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u Natječaju  

„Božić bilo gdje u svijetu... Ti znaš gdje – mi znamo kako!“ (dalje u tekstu: Natječaj). 

 

Članak 3. 

Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Priređivača i Partnera. 

 

Članak 4. 

Nagradni natječaj se realizira u periodu od 30.11. do 24.12. u 9h. U tom periodu sudionici natječaja 

mogu svoje priče slati na mail igra101@radio101.hr. 

 

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 Natječaju imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici 

Radija 101, Turkish Airlinesa i vezanih kompanija, stalni suradnici i članovi njihovih užih obitelji. 

Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim sudjelovanjem u 

natječaju. 

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu.  

 

Članak 7. 

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da 

se njihovo ime i prezime i priče mogu objaviti u programu, na internet stranicama Priređivača i 

Partnera, na Facebook, Twitter, Youtube i Instagram kanalima Priređivača i Partnera. Sudionici 

Natječaja pristaju, bez iznimke, da Priređivač ili Sponzor mogu koristiti priče pristigle unutar Natječaja 

24 mjeseci za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti bez ikakve naknade Sudioniku. 

Prihvaćanjem ovih Pravila i predajom svoje priče u Natječaj, Sudionici su suglasni da bezuvjetno i bez 

naknade prenose sva svoja autorska prava na priču koju su predali u Natječaj na Sponzora i 

Priređivača.  Priređivač ostale osobne podatke (osim imena i prezimena) sudionika neće prosljeđivati 

trećim stranama osim ako to nije uz izričiti pristanak sudionika. Sukladno Zakonu o provedbi Opće 
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uredbe o zaštiti podataka sudionici u svakom trenutku mogu povući svoju privolu o korištenju 

osobnih podataka.  

 

 

Članak 8.  

Natječaj se provodi na način da od subote 30.11. do utorka, 24. prosinca do 9 sati na mail 

igra101@radio101.hr osobe koje žele sudjelovati u natječaju trebaju poslati svoje osobne podatke i 

priču koga, gdje i zašto žele posjetiti, odnosno s kojim članom obitelji ili prijateljem koji živi izvan 

Hrvatske ih možemo povezati. 

Prijave se primaju svaki dan u navedenom periodu.  

Tročlana komisija sastavljena od predstavnika Priređivača i Partnera bira 5 najboljih priča na temelju 

kriterija zanimljivosti, originalnosti i kreativnosti. Radnim danima između 18. prosinca i 24. prosinca 

voditelj po jednu od najboljih priča prezentira u programu i poziva telefonom osobu koja je prijavila 

odabranu priču, te je se obavještava da je osvojila povratnu avionsku kartu za destinaciju navedenu u 

priči.  

 

Članak 9.  

Komisiju koja odlučuje o najboljih 5 priča natječaja čine:  

1. Maša Meklav (Radio 101) 

2. Petra Blažina (Radio 101) 

3. Ömer POSTOĞLU (Turkish Airlines) 

 

 

Članak 10. 

Ukupni nagradni fond je do najvišeg iznosa 90.000 kuna, a sastoji se od 5 dnevnih nagrada koje 

dodjeljuju Priređivač i Partner. Uručenje nagrada dobitnicima organizirat će Partner, na način da se 

maksimalno zadovolje osnovni ciljevi provođenja Natječaja.  

 

Članak 11. 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu i nije prenosiva na drugu osobu. Trenutkom 

preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze 

Priređivača i sponzora natječaja prema Dobitniku. Partner je dužan osigurati preuzimanje nagrade 

najkasnije do šezdeset dana po završetku natječaja. Potvrda datuma putovanja ovisi o raspoloživosti 

u zrakoplovu. 

Priređivač i Partner nisu odgovorni ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje nagrade 

(nije bio u mogućnosti ili je odbio javiti se na telefon, ne može putovati u dogovorenom terminu, ne 

može putovati iz zdravstvenih ili drugih razloga ili sl.) te takva obrazloženja ne kvalificiraju za 

promjenu nagrade ili korisnika iste. U slučaju da u roku od trideset dana dobitnik ne preuzme 

nagradu, gubi pravo potraživanja iste. 
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Članak  12. 

Priređivač natječaja može staviti natječaj u privremeno stanje mirovanja ili ga u cijelosti prekinuti u 

slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja.  

 

Članak 13. 

Sudjelovanjem u natječaju svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U 

slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.  

 

Članak  14. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.radio101.hr, a njegova valjanost 

traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika. 

 

 

U Zagrebu, 30.11.2019. 


