
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “#EUQUIZMAS“ 

(u daljem tekstu: „Nagradni natječaj“) 

Članak 1: ORGANIZATOR 

Nagradni natječaj priređuje i organizira Predstavništvo Europske 

komisije u Hrvatskoj, Augusta Cesarca 4-6, 10000 Zagreb, 

Republika Hrvatska. OIB: 29704745369 (u daljnjem tekstu: 

Organizator). 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA 

NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj „#EUQuizmas“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) 

organizator priređuje u cilju promocije Strategije EU za šume do 

2030.  

Natječaj se održava u dva kruga na Instagram stranici 

Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj 

(https://www.instagram.com/ekhrvatska/?hl=hr), te se odnosi samo na 

područje Republike Hrvatske. 

Prvi krug započinje 15. prosinca 2021. u 10 sati i završava 16. 

prosinca 2021.u 10 sati. 

Drugi krug započinje 22. prosinca 2021. u 10 sati i završava 23. 

prosinca 2021. u 10 sati. 

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u 

tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, 

sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže 

Facebook, Instagram, Twitter niti je povezan s Facebookom, 

Instagramom ili Twitterom. 

 

 

https://www.instagram.com/ekhrvatska/?hl=hr


Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE 

Sve informacije o Natječaju dostupne su na Instagram stranici 

Organizatora: https://www.instagram.com/ekhrvatska/?hl=hr  

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA U NATJEČAJU  

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s 

prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika organizatora 

kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre 

i braća). 

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U NATJEČAJU 

Da bi sudionik sudjelovao u nagradnom natječaju potrebno je 

najbrže točno odgovoriti na minimalno tri od pet pitanja kviza 

objavljenog u Instagram pričama Organizatora na službenoj 

Instagram stranici Predstavništva Europske komisije Hrvatskoj 

(https://www.instagram.com/ekhrvatska/?hl=hr).  

U srijedu 15. prosinca u 10 sati te u srijedu 22. prosinca u 10 sati 

biti će objavljeno pet Instagram priča s pitanjima o Strategiji EU-a 

za šume do 2030. Cilj za sudionike u natječaju je najbrže i točno 

odgovoriti na minimalno tri od pet pitanja kviza. Prva 3 sudionika 

koji u svakom krugu natječaja najbrže točno odgovore na minimalno 

tri od pet pitanja kviza bit će nagrađeni s nagradom koja je 

objavljena u članku 6. Nagrade.  

Organizator će pregledati sve zaprimljene odgovore i zadržava 

pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike 

ako:  

 Sudionik prekrši Pravila; 

 Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili 

ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije 

moguće stupiti s njim/njom u kontakt; 

 Sudionik se koristi lažnim profilom kako bi prijavio komentar. 

Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji 

https://www.instagram.com/ekhrvatska/?hl=hr
https://www.instagram.com/ekhrvatska/?hl=hr


razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe prijave na 

Natječaj. 

Komunikacija sa Sudionikom nagradnog natječaja provodit će se 

preko Instagram stranice Organizatora. 

Članak 6: NAGRADE 

Nagradni fond obuhvaća nagradni paket Organizatora. 

Ukupno će biti proglašena 6 dobitnika nagrada, po 3 dobitnika u 

svakom krugu natječaja, kako je opisano u članku 5. 

Članak 7: OBAVIJEST O DOBITKU I PREUZIMANJU NAGRADE 

Imena dobitnika biti će objavljena na Instagram stranici 

Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj unutar jedne 

Instagram priče. 

Članak 8: OPĆENITO O NAGRADAMA I DOBITNICIMA 

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu 

nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć. Jedna osoba 

može osvojiti samo jednu od navedenih nagrada.  

Imena i prezimena dobitnika biti će objavljena na Instagram stranici 

Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj.  

Organizator nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli 

nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju 

sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja. 

ČLANAK 9: SUGLASNOST S PRAVILIMA 

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju Sudionik 

prihvaća ova pravila nagradnog natječaja. Pravila stupaju na snagu 

nakon objave na Instagram stranici Organizatora: 

https://www.instagram.com/ekhrvatska/?hl=hr 

 

https://www.instagram.com/ekhrvatska/?hl=hr


Članak 10: IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI  

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju Sudionik također daje 

privolu da Organizator njegove osobne podatke pohrani sukladno 

Uredbi (EU) 2018/1725 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom 

osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama 

Unije dostupnoj na poveznici: Izjava o zaštiti osobnih podataka. Po 

završetku nagradnog natječaja ta se privola može povući u svakom 

trenutku. 

Članak 11: PRAVO OTKAZIVANJA NATJEČAJA  

Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje 

mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, 

neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške 

koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, 

sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog 

natječaja. Organizator ima pravo promijeniti pravila za vrijeme 

trajanja natječaja.  

 

 

 

 

 

 
 

 

https://croatia.representation.ec.europa.eu/system/files/2021-12/gdpr-ps-euquizmas-2021.pdf

