
 

Pravila nagradnog natječaja "MOJA ŠKOLA" 

Članak 1. Tvrtka i sjedište priređivača 

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Učilište Lovran (dalje u tekstu: Priređivač), Črnikovica 7/a , 
51410 OPATIJA, OIB: 63202894302  

Ovaj nagradni natječaj nije ni na koji način sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka. 

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja 

Naziv nagradnog natječaja je „Moja Škola“. Nagradni natječaj odvija se na području Republike 
Hrvatske u razdoblju od 06. prosinca 2022. do 16 . siječnja 2023. u 23:59 sati. 

Članak 3. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju 

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi bivši učenici / polaznici koji su 
završili bilo koju vrstu edukacije u Učilištu Lovran – ustanovi za obrazovanje odraslih   

U nagradnom natječaju, Sudionici mogu sudjelovati jednom i mogu osvojiti samo jednu nagradu. 

Članak 4. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju   

U natječaju mogu sudjelovati naši bivše učenici / polaznici na način da popune prijavni obrazac za 
sudjelovanje u Nagradnom natječaju .  

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju sudionici trebaju posjetiti internet stranicu 
https://www.uciliste-lovran.hr/uciliste-lovran-nagradni-natjecaj-za-bivse-ucenike-moja-skola/ i 
popuniti prijavni obrazac te prihvatiti uvjete korištenja Učilište Lovran  web stranice u razdoblju 
trajanja nagradnog natječaja, odnosno od 06.12.2022. do 16.01.2023.  popuniti obrazac  

Članak 5. Uvjeti u slučaju nepridržavanja pravila 
Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja i nakon 
završetka Natječaja, u sljedećim slučajevima: 
1.    Ako prijavni obrazac nije u potpunosti popunjen  
2.    Ako se prijavi  sudionik koju nema pravo korištenja Nagradnog natječaja. 
3.    Ako organizator utvrdi da je sudionik povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom objavom 
sadržaja, organizator će diskvalificirati sudionika. 
4.    Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti. 
6.    Ako se Sudionik koristi lažnim podacima kako bi sudjelovao u natječaju. 
7.    Ako iz nekog drugog razloga za koji Priređivač ili Administrator procijeni da utječe na pravednost 
natjecanja. 
Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-7. Članka 5. neće biti posebno 
obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji. 
 
 
 
 



 
 

Članak 6. Nagradni fond 

Nagradni fond uključuje: 

• 10 ( deset )  x  Gratis tečaj Manikure 
• 8 ( osam )  x 500 Kn / 66,36 Eur - Vaučer popust za upis na sljedeću edukaciju po vlastitom 

izboru 

Nagradni fond se ne može zamijeniti za druge usluge ili novac.   

Članak 7. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira 

Odluku o dobitnicima donijet će stručni žiri najkasnije do 18. siječnja 2023. godine. do 16.00 sati. 

Stručni žiri čini ukupno 3 predstavnika Priređivača iz područja marketinga. 

• Imena i prezimena svih prijavljenih sudionika Nagradnog natječaja postavit će se u Nagradni 
bubanj i  izvlačit će 10 ( slovima: deset) dobitnika Gratis tečaj Manikure  

• Imena i prezimena svih prijavljenih sudionika Nagradnog natječaja postavit će se u Nagradni 
bubanj i  izvlačit će 8 ( slovima: osam) dobitnika Vaučer popust u iznosu od 500 kn / 66,36 
Eur  

Sudionici koji će biti izvučeni bit će proglašeni dobitnicima nagradnog natječaja. 

Tijekom odabira dobitnika jedan od članova stručnog žirija vodit će zapisnik koji će sadržavati: mjesto 
i vrijeme održavanja odabira dobitnika natječaja, imena i prezimena i adrese članova stručnog žirija, 
način odabira dobitnika, imena i prezimena i adrese dobitnika te opis nagrada. Zapisnik će potpisati 
svi članovi stručnog žirija. 

Imena Sudionika koji su osvojili nagradu, bit će objavljena na web stranici Učilišta Lovran , a datum 
objave je najkasnije 18. 01. 2023. do 16.00 sati.  

Članak 8. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti 

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Priređivača 
bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida, sudionici će biti obaviješteni na Učilište Lovran web 
stranici. 

Članak 9. Publicitet 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici 
nagrade, njihova imena, adrese i fotografije mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade 
u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. 

Članak 11. Preuzimanje nagrade i rok iskoristivosti  



O osvajanju nagrade, dobitnik će biti obaviješten putem e-mail adrese koju je upisao u obrascu za 
prijavu od strane Organizatora, najkasnije 7 dana od završetka Natječaja. 

Kako bi preuzeo nagradu, dobitnik je dužan javiti se organizatoru na upit najkasnije u roku od 24h od 
slanja upita, te poslati svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona) zbog 
dogovora o preuzimanju nagrade. Obveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom 
osobnom iskaznicom ili drugom službenom dokumentu sudionika. 

Rok iskoristivosti Nagrade 
Dobitnici Nagradnog natječaja mogu iskoristiti svoje Nagrade najkasnije do 29.11.2023. godine.  

Članak 12. Odgovornosti 

Priređivač ne preuzima odgovornosti za: 
·          bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i 
zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe; 
·          (ne)funkcioniranje interneta i  https://www.uciliste-lovran.hr/  i posljedice (ne) funkcioniranja 
bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja; 
·          postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih 
osoba koje se nalaze na fotografiji te da postavljanjem iste neće biti povrijeđena prava osobnosti tih 
osoba 
·          u slučaju da sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih 
osoba 

Priređivač ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja. 

Priređivač također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, 
pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi 

  

Priređivač: 

UČILIŠTE LOVRAN                                                         Opatija, 05. prosinac 2022. 

 


