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RADIO MREŽNICA d.o.o.
Jozefinska cesta 8, 47250 Duga Resa
tel. +385 47 842-669, fax +385 47 844-261

OPĆENITI PRAVILNIK
NATJEČAJA, KVIZOVA I IGARA SPRETNOSTI, BRZINE ILI VJEŠTINE

OPĆENITO

Ovim pravilnikom definiramo opća načela i  pravila sudjelovanja u igrama Radija Kaj i  zaštiti  osobnih podataka
sudionika.

Svrha igara je ostvarivanje dodatnih pogodnosti za slušatelje/sudionike kao i promidžbenih učinaka za:
- Radio Mrežnicu
- oglašivača

Pojmovi koji se koriste u pravilniku:

Priređivač – Radio Mrežnica kao organizator natječaja, kviza ili igre spretnosti, brzine ili vještine, osim ako to nije
drugačije navedeno u Posebnom pravilniku za pojedine promotivne kampanje i nagradne igre (natječaje).

Igrač – osoba koja se prijavila sukladno pravilima natječaja, kviza ili igre spretnosti, brzine ili vještine, a koja je
dobila priliku sudjelovati u igri

Dobitnik – osoba koja je u natječaju, kvizu ili igri spretnosti, brzine ili vještine osvojila nagradu

Broj telefona – pozivom na broj telefona 047 842-667 ili ako se posebnim pravilnikom definira druga drugačije

Posebni pravilnik – Radio Mrežnica povremeno može organizirati nagradne igre (natječaje), odnosno promotivne
kampanje za koje  će vrijediti  poseban Pravilnik,  a koji  će biti  i  zasebno objavljen na web stranici  www.radio-
mreznica.hr.

Svi natječaji, kvizovi i igre spretnosti, brzine ili vještine u programu Radio Mrežnice podliježu ovim općim uvjetima I
pravilima, kao i posebne nagradne igre (natječaji) vezani uz promotivne kampanje. Sudjelovanjem u svima njima ili
osvajanjem nagrada sudionici pristaju na navedene uvjete i pravila.

Ukoliko se pojedine nagradne ili promotivne kampanje u nekim dijelovima razlikuju od ovdje navedenih uvjeta i
pravila, primjenjuju se pravila navedena posebnim pravilnikom za svaku pojedinu posebnu promotivnu ili nagradnu
kampanju.

SUDJELOVANJE U IGRI

Pravo sudjelovanja u natječajima, kvizovima i igrama spretnosti, brzine ili vještine  imaju svi punoljetni državljani
Republike Hrvatske, a nemaju djelatnici  priređivača igre te stalni suradnici i  članovi  njihovih užih obitelji,  kao I
djelatnici sponzora ili tvrtke koja osigurava nagradu.

Osobnim podacima pristupamo s velikom profesionalnom odgovornošću u skladu s Općom Uredbom o zaštiti
osobnih podataka.



Maloljetne  osobe  mogu  sudjelovati  u  natječajima,  kvizovima  i  igrama  spretnosti,  brzine  ili  vještine  samo  uz
pristanak roditelja ili zakonskog staratelja.

U natječajima, kvizovima i igrama spretnosti, brzine ili vještine ne može sudjelovati osoba koja je točan odgovor ili
bilo koju relevantnu informaciju za osvajanje nagrade dobila izravno ili neizravno od djelatnika priređivača ili tvrtke
koja osigurava nagradu.

NAČIN SUDJELOVANJA

Kako bi mogli sudjelovati u natječajima, kvizovima i igrama spretnosti, brzine ili vještine, potrebno se kao pojedinac
prijaviti za igru. To možete davanjem odgovora na postavljeno pitanje ili zadatak putem broja telefona, osim ako je
u pojedinim igrama definirano drugačije.

Od sudionika  će  se  zahtijevati  da se  identificiraju  nekim osobnim podatkom koji  mora  biti  točan  (ime),  a  od
dobitnika nagrade ime i prezime i adresa.

U nekim natječajima, kvizovima i igrama spretnosti,  brzine ili  vještine za osvajanje nagrade potrebna je brzina
prijave.  Ukoliko  slušatelji  slušaju  Radio  Mrežnicu  preko  mobilne  aplikacije  ili  streaminga,  moguće  je  različito
kašnjenje prijema signala u odnosu na regularni FM signal.

NAGRADE

U većini natječaja, kvizova i igara spretnosti, brzine ili vještine, kako bi osvojili nagradu, od slušatelja će se tražiti
točan odgovor ili realizacija nekog zadatka dokumentirana audio ili video sadržajem, odnosno slikom ili tekstom.

Radio Mrežnica će dobitnike obavijestiti telefonskim putem o osvojenoj nagradi po završetku pojedinog natječaja,
kviza i igre spretnosti, brzine ili vještine.

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima, regularnost provođenja natječaja, kvizova i igara spretnosti, brzine ili
vještine provodi tročlana komisija.

Uručenje nagrada dobitnicima organizirat će Radio Mrežnica na način da se maksimalno zadovolje osnovni ciljevi
provođenja natječaja, kvizova i igara spretnosti, brzine ili vještine.

Nagrade  dobitnici  podižu  uz  predočenje  zakonski  valjanog  identifikacijskog  dokumenta,  koji  je  po  podacima
identičan  navedenim  podacima  u  prijavi.  Nagradu  nije  moguće  zamijeniti  za  novčanu  naknadu.  Preuzimanje
nagrada bit će organizirano po završetku natječaja, kviza ili igre spretnosti, brzine ili vještine, ne prije. Trenutkom
preuzimanja  nagrade,  odnosno  potpisom  o  preuzimanju  nagrade,  prestaju  sve  daljnje  obveze  Priređivača  I
sponzora prema Dobitniku. Priređivač je dužan osigurati preuzimanje nagrade najkasnije do 30 dana po završetku
natječaja, kviza ili igre spretnosti, brzine ili vještine.

U slučaju da u roku od 30 dana dobitnik ne preuzme nagradu, gubi pravo potraživanja iste.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 29. rujna 2022.. Objavljen je na web stranici www.radio-mreznica.hr, vrijedi za sve
kvizove, natječaje i igre spretnosti, brzine ili vještine za koje ne postoji pojedinačni pravilnik, a njegova valjanost
traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

Duga Resa, 29.09.2022.


