
 

Pravila nagradnog natječaja '12 GODINA PRVI' 
Verzija objavljena 05.12.2022. 
 
Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju molimo Vas da pročitate ova pravila! 
Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane 
Instagrama/Facebooka.  
 
Članak 1.  
Priređivač 
Nagradni natječaj organizira PORSCHE CROATIA d.o.o. iz Zagreba, Miroslava 
Miholića 2, OIB 56007827423 (dalje u tekstu: „Priređivač“). 
 
Članak 2.  
Svrha 
Ova Pravila određuju uvjete pod kojima pojedinci mogu sudjelovati u 
predmetnom nagradnom natječaju. Svrha samog nagradnog natječaja je putem 
objava na društvenoj mreži (Meta, Facebook) potaknuti na sudjelovanje, zabaviti, 
informirati i nagraditi pratitelje Facebook stranice Audi Hrvatska, te promovirati 
rezultate marke Audi na hrvatskom tržištu. 
 
Članak 3.  
Trajanje nagradnog natječaja 
Nagradni natječaj započinje 5. prosinca 2022. i traje do 30. prosinca 2022, u 12 
kola (objava). Nagradni natječaj se organizira i provodi na području Republike 
Hrvatske. Priređivač zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma 
proglašenja pobjednika. 
  
Članak 4.  
Objava pravila nagradnog natječaja 
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici 
https://www.audi.hr/pravila-nagradnog-natjecaja 
  
Članak 5.  
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju 
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati isključivo punoljetne fizičke osobe s 
prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Priređivača i bilo koje 
druge tvrtke izravno ili posredno uključene u realizaciju ovog nagradnog 
natječaja. Sudjelujući u nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju uvjete 
navedene u ovim Pravilima. 
  
Članak 6.  
Način sudjelovanja u nagradnom natječaju 
Sudionik sudjeluje na način da na Facebook stranici Audi Hrvatska u komentaru 
ispod objave pojedinog kola nagradnog natječaja objavi vlastitu fotografiju 
vlastitog Audi vozila iz godine zadane pojedinim kolom nagradnog natječaja koja 
je navedena u objavi tog kola (2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016., 
2017., 2018., 2019., 2020., 2021. ili 2022.) ili vlastitu fotografiju Audi vozila 

https://www.audi.hr/pravila-nagradnog-natjecaja


 

koje posjeduje ili vozi trenutno te u komentaru navesti točan naziv i godinu 
modela i ukratko navesti zašto voli Audi. 
 
Svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu tijekom cijelog trajanja 
natječaja, što znači da sudionik koji je osvojio nagradu u jednom kolu neće biti 
razmatran za nagradu u svim narednim kolima nagradnog natječaja. Jedno kolo 
traje 2 dana, (1. KOLO 5.12.2022. - 6.12.2022. ; 2. KOLO 7.12.2022. - 
8.12.2022. ; 3. KOLO 9.12.2022. - 10.12.2022. ; 4. KOLO 11.12.2022. - 
12.12.2022. ; 5. KOLO 13.12.2022. - 14.12.2022. ; 6. KOLO 15.12.2022. - 
16.12.2022. ; 7. KOLO 17.12.2022. - 18.12.2022. ; 8. KOLO 19.12.2022. - 
20.12.2022. ; 9. KOLO 21.12.2022. - 22.12.2022. ; 10. KOLO 23.12.2022. - 
24.12.2022. ; 11. KOLO 27.12.2022. - 28.12.2022. ; 12. KOLO 29.12.2022. - 
30.12.2022. ;)  
 
Svaki sudionik čija prijava zadovoljava navedene uvjete za sudjelovanje propisane 
ovim Pravilima ulazi u izbor za nagradu u pojedinom kolu. Pobjednik kola se bira 
na kriteriju kreativnosti prijave (fotografije i opisa) o čemu odlučuje stručni žiri 
koji čine: 

● Ivana Nevistić Sabljić, predstavnica priređivača Porsche Croatia d.o.o. 
● Matea Maršić, predstavnica agencije ZOO 
● Petra Pajtak, predstavnica agencije ZOO 

 
S obzirom da je odluka žirija po svojoj prirodi uvijek subjektivna, Organizator 
neće davati nikakva objašnjenja svog izbora niti odgovarati na eventualne 
prigovore na odluku. 
Igrači koji osvoje nagradu ne mogu sudjelovati u idućim kolima natječaja.  
 
Članak 7.  
Nagradni fond 
Ukupni nagradni fond sastoji se od 12 Audi zimsko-blagdanskih poklon paketa 
od koji svaki sadržava: 

● Audi šalica 
● Audi kuglice za bor  
● Audi strugalica za led 
● Audi slatkiši 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi cca 1.800 kuna (12 paketa x 150 kn). 
 
Članak 8.  
Dodjela nagrada 
Po završetku svakog kola, nagradu osvaja natjecatelj koji je izabran od strane 
žirija te zadovoljava sve uvjete prijave i načina sudjelovanja u nagradnom 
Natječaju iz Članka 6 ovih pravila. U slučaju da u pojedinom krugu nema 
natjecatelja, višak nagrada ostat će neraspodijeljen.  
 
Natjecatelji natječaja koji su osvojili nagradu bit će obaviješteni putem 
komentara ispod objave kruga nagradnog natječaja, a najkasnije 5 dana nakon 
završetka tog kola, nakon čega trebaju dostaviti svoje podatke za dostavu 



 

nagrade u privatnoj poruci (inbox) na Facebook stranicu Audi Hrvatska, i to: ime i 
prezime, adresu za dostavu i broj telefona. 
 
Dobitnik je dužan poslati svoje gore navedene osobne podatke u roku od 5 dana 
od dana objave rezultata kola Natječaja. Ukoliko se potencijalni dobitnik ne javi u 
roku od 5 dana od datuma objave imena dobitnika, gubi pravo na nagradu. 
Priređivač u tom slučaju zadržava pravo nagradu ne dodijeliti nikome ili ju 
dodijeliti nekom drugom sudioniku.  
 
Članak 9.  
Preuzimanje nagrada 
Dobitnicima će nagrade biti dostavljene kao preporučeni paket na adresu 
navedenu od dobitnika, i to u roku od 15 dana od dostave podataka. Nagrade se 
ne mogu zamijeniti za novac. Dostavom nagrade prestaju sve daljnje obveze 
Priređivača prema dobitniku. 
 
Članak 10.  
AUTORSKA I SRODNA PRAVA  
Sudionici Natječaja objavljuju fotografiju za sudjelovanje pod uvjetima korištenja 
koje definira Facebook i na koje je svaki korisnik pristao prilikom otvaranja 
Facebook profila. 
Sudionici Natječaja, izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo sudionika 
Natječaja, da nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava 
ili prava intelektualnog vlasništva. Sudjelovanjem u Natječaju sudionici i 
pobjednici Natječaja bezuvjetno prenose na Priređivača pravo objave, 
distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade svojih radova u promotivne 
svrhe bez naknade i bez daljnje suglasnosti Sudionika, neograničeno vremenski, 
prostorno i sadržajno.  
 
Članak 11.  
Ostale odredbe, ograničenja i odricanja 
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava 
pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika za kojeg postoji opravdana 
sumnja da krši Pravila ovog natječaja. 
Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne 
odgovaraju za moguću štetu koja bi mogla proizlaziti iz nagrada. 
Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj odnosno 
primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike. 
 
U slučaju promjene izbora nagrada iz objektivnih razloga, o tome će biti 
donesena posebna odluka. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila. 
Sudionik podnošenjem prijave na Natječaj prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 
Priređivač Natječaja ne odgovara za posljedice u slučaju da je sudionik prijavio 
tuđi rad, odnosno plagijat, a na zahtjev autora će ukloniti svaki takav rad iz 
Natječaja. Priređivač zadržava pravo ukloniti sa stranice sve prijave koje ocijeni 
neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj 
drugoj osnovi, kao i sve prijave za koje postoji opravdana sumnja da nisu 



 

originalno autorsko djelo. Ako u bilo kojem trenutku Priređivač posumnja u 
zlorabu mehanike Natječaja isti zadržava pravo isključenja sudionika iz Natječaja. 
Priređivač zadržava pravo dopune Pravila u svrhu korekcije mogućih novonastalih 
nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.  

Priređivač zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja – i to prije početka 
pojedinog kola. Sudionici će o eventualnim izmjenama pravila biti obaviješteni 
putem internetske stranice https://www.audi.hr/pravila-nagradnog-natjecaja 

Članak 12.  
KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA  
 
Sudionici u Natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem podataka Priređivaču 
Natječaja, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i 
odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke 
isključivo u svrhu provođenja Natječaja. 
 
• Kategorije podataka: kontaktni i identifikacijski podaci 
• Svrha: sudjelovanje na nagradnom natječaju 
• Pravna osnova: prihvaćanje Pravila nagradnog natječaja, ugovorni odnos 
• Razdoblje pohrane: mjesec dana po završetku Natječaja nakon čega 
Priređivač briše njemu dostupne podatke koje je u mogućnosti obrisati 
 
Više informacija o obradi osobnih podataka dostupno je na sljedećim linkovima: 
https://www.audi.hr/smjernice-za-zastitu-podataka i 
https://www.audi.hr/data-protection 
Sudionici potvrđuju da su pročitali i razumjeli obavijesti o obradi osobnih 
podataka koje čine prilog ovima Pravilima.  
 
Voditelj obrade 
Porsche Croatia d.o.o. 
Miroslava Miholića 2 
10010 Zagreb 
Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka: 
zastita.podataka@porschecroatia.hr 
 
Članak 13.  
Rješavanje pritužbi i valjanost pravila 
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. Sudionici mogu svoje pritužbe i 
reklamacije poslati Priređivaču najkasnije 3 dana po završetku pojedinog kola, i 
to u privatnoj poruci na Facebook stranici Audi Hrvatska. U slučaju osnovanih 
pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o 
tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike. 
 
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja 
nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu. 
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