
 

 

 
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 

„Internet posvuda - nogomet“ 
 

 
1) UVODNE NAPOMENE 
 
Hrvatski Telekom d.d., Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb, OIB: 81793146560 (dalje u 
tekstu: Organizator) utvrđuje sljedeća Pravila nagradnog natječaja: „Internet posvuda - nogomet“ (dalje u 
tekstu: Natjecanje). 
 
Natjecanje se održava u razdoblju od 25. svibnja do 16. lipnja 2018. godine u Zagrebu, Splitu, Osijeku i 
Rijeci u svrhu promocije Organizatora te njegovih proizvoda i usluga. 
 
Pravila Natjecanja bit će objavljena na internetskoj stranici www.hrvatskitelekom.hr, u sklopu Pravnih 
napomena, Opći uvjeti i pravila. 

 
 
2) PRAVO SUDJELOVANJA 

 
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici 
Hrvatskoj, a koje imaju 10 ili više godina starosti (u daljnjem tekstu: Sudionici). Zaposlenici 
Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) mogu 
sudjelovati u Natjecanju. 
 
Nakon što je osvojio nagradu, sudionik nema pravo natjecanja u drugim gradovima u kojima se 
Natjecanje održava, u cijelom periodu trajanja Natjecanja.  
  
 
3) KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU 

 
Za sudjelovanje u Natjecanju potrebno je na interaktivnom TV ekranu s vlastitim pokretima nogu preko 
avatara na ekranu, loptom pogađati pokretne mete.  Potrebno je pogoditi što više pokretnih meta u što 
kraćem vremenu.  
Pobjednik je onaj koji ostvari najviše pogodaka u najkraćem vremenu. Sudionik može igricu igrati više 
puta, ali može osvojiti samo jednu nagradu. Za nagradu se računa najbolji rezultat u najkraćem 
vremenu koji je sudionik ostvario. 
Nakon uspješno odigrane Igrice, Sudionik u obrazac upisuje svoje osobne podatke: ime i prezime, 
godinu rođenja i kontakt broj. Sudionici su dužni prilikom prijave dati istinite, točne i potpune kontaktne 
podatke o sebi, u protivnom Organizator zadržava pravo diskvalifikacije Sudionika.  
 
Imena dobitnika bit će objavljena na tportalu.  
 
Sudjelujući u Nagradnom natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i 
koriste isključivo u svrhu održavanja ovog Nagradnog natječaja, a najdulje 30 dana od završetka 
natječaja.  
 
Sudionici se natječu međusobno, na istoj lokaciji te na dan održavanja Natjecanja za pojedini grad.  
 
Sudjelujući u Nagradnom natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se fotografije snimljene u vrijeme 
trajanja Natjecanja podijele na društvenim mrežama i web stranicama te koriste isključivo u svrhu 
promocije održavanja ovog Nagradnog natječaja.  
 
 
4) DODJELA NAGRADA 
 
Dobitnici nagrade bit će telefonski obaviješteni o dobitku unutar 7 dana od objave dobitnika na 
prijavljen kontakt broj telefona. Nagradu će dobitnici moći preuzeti u T-Centru koji je najbliži lokaciji 
gdje je igrica odigrana. 



 

 
Natjecatelji s najboljim rezultatima na svakoj lokaciji osvajaju nagrade:  
1.nagrada: Samsung Galaxy A5 (2017) 
2.nagrada: Samsung Galaxy A5 (2017) 
3.nagrada: Samsung Galaxy J7 (2017) 
4.nagrada: Samsung Galaxy J7 (2017) 
5. do 25. nagrada: ručnik za plažu 
 
 
Nagrada se može preuzeti  najkasnije 30 dana nakon završetka Nagradnog natječaja u kojem je 
Sudionik osvojio nagradu. Nakon preuzimanja nagrade i potpisom na službeni formular koji će dobiti 
od djelatnika dućana, dobitnik potvrđuje da je primio nagradu i da nema daljnjih potraživanja prema 
Organizatoru. 
Preuzimanjem nagrade i potpisom prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade. 
 
Ako dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 30 dana od postignutog rezultata, znači da se odriče 
prava na nagradu, a Organizator zadržava pravo dodjeljivanja nagrade sljedećem dobitniku. 
 
Nije dopuštena zamjena nagrade za novac ili bilo koju drugu vrijednost od nagrada navedenih u ovim 
Pravilima. 
 
 
5) VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA 
 

Opis nagrade Jedinična cijena s PDV Količina Total cijena s PDV 

Samsung Galaxy A5 2017 3.898,00 8 31.184,00 

Samsung Galaxy J7 2017 3.498,00 8 27.984,00 

Ručnik za plažu 62,50 104 6.500,00 

   

65.668,00 

 
Ukupna vrijednost nagradnog fonda nagradnog natječaja iznosi 65.668,00 kn. 
 
 
6) PUBLICITET 
 
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici prihvaćaju Pravila ovog Nagradnog natječaja 
te ujedno pristaju da se njihovo ime i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade 
u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. 
 
 
7) POREZI 
 
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama dodijeljenima 
na ovom Nagradnom natječaju. 
 
 
8) RJEŠAVANJE SPOROVA 

 
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz 
ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja spora 
nadležan je sud u Zagrebu. 
 
 
9)  ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 
 
Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove 
osobne podatke koje su dali prilikom sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju. 
Organizator jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. 



 

Organizator će osobne podatke: ime i prezime, godinu rođenja i kontakt broj sudionika obrađivati 
isključivo za potrebe provedbe ovog Nagradnog natječaja. Podaci će se čuvati 30 dana od završetka 
natječaja, nakon čega će biti izbrisani. 
Organizator se obvezuje da navedene podatke o sudionicima Nagradnog natječaja neće ustupati 
trećim osobama, osim ako je to neophodno za provedbu Nagradnog natječaja ili je Organizator 
obvezan iste podatke dostaviti u skladu s važećim propisima. 
 

10) MALOLJETNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu s primjenjivim propisima 
Republike Hrvatske. Za sudjelovanje maloljetne osobe suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u 
skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati (skrbnik). 

Prema zakonu, maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom 
propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu, time su izrazili 
suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju. 

 
11) PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA 

 
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 službene web stranice Organizatora. 
 
 
12) IZMJENA PRAVILA  

 
Organizator zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će Sudionici biti obaviješteni putem 
stranice hrvatskitelekom.hr 
 
 
 
 

 

 


