Reful Radio d.o.o. ,Drenovačka ulica 2, Zagreb objavljuje

PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA-IGRE BRZINE ILI
VJEŠTINE „Zračna luka Rijeka 2019“

Članak 1.
Ovim Pravilnikom Reful radio radio d.o.o. (u nastavku - Radio Korzo), Drenovačka 2 ,10000 Zagreb, u
svojem radio programu priređuje nagradni natječaj - igru brzine ili vještine „ Zračna Luka Rijeka 2019“
za potrebe sponzora, Zračna Luka Rijeka d.o.o. Hramec 1, Omišalj (u nastavku - Sponzor).

Članak 2.
Svrha nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Radio Korzo, vezanje slušatelja uz
programa Radija Korzo i jačanje poznatosti branda Sponzora.

Članak 3.
Nagradni natječaj se priređuje u periodu od 10. do 31. siječnja 2019., u programu Radija Korzo.

Članak 4.
Voditelji će kroz eter ili facebook stranicu Radija Korzo pozivati slušatelje da se prijave na nagradni
natječaj- igre brzine ili vještine putem etera Radija Korzo i slušatelja će se tražiti da u odgiovori na
postavljena 3 pitanja. Prvi slušatelj koji se javi telefonom u eter Radija Korzo i odgovori na sva 3
pitanja je osvaja nagradu. U slučaju netočnih odgovora šansa za dobitak daje se slijedećme slušatelju.

Članak 5.
Igra se 1 puta mjesečno u siječnju u periodu iz članka 3 pravilnika. Osvajač nagrade može u
igri, osvojiti nagradu samo jednom.

Članak 6.
Radio Korzo igre dobitnike objavljuje u eteru Radija Korzo

Članak 7.
Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja nagradnog natječaja- igre
brzine ilivještine provodi tročlana komisija Radija Korzo:

Pjer Orlić
Katarina Sabočan
Ivo Jelušić

Članak 8.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske koji unatrag
60 dana nisu osvajali nagradne natječaje- igre brzine ili vještine na Radio Korzu. Pravo
sudjelovanja nemaju djelatnici Radija Korzo i vezanih tvrki, stalni suradnici i članovi njihovih
užih obitelji te djelatnici tvrtki Zračna luka Rijeka, Croatia Airlines i Avioradar .
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Rok za podizanje nagrade je 30 dana. Radio
Korzo nije odgovoran ukoliko osoba odbije preuzeti nagradu.
Sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i
dozvoljavaju da se njihovi podaci mogu objaviti u eteru i na internet i facebook stranicama
Radija Korzo te proslijediti klijentu (Sponzoru) u svrhu dostave nagrade iz nagradnog
natječaja. Prihvaćanjem ovih Pravila, Sudionici su suglasni da bezuvjetno i bez naknade
prenose sva svoja autorska prava vezana za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju- igri
brzine ili vještine na Radio Korzo i Sponzora.

Članak 9.

Nagrade dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog identifikacijskog dokumenta koji je
po podacima identičan navedenim podacima u prijavi. Preuzimanje nagrada bit će
organizirano u suradnji s Sponzorom. Nagrada se ne može zamjeniti za novac. Trenutkom
preuzimanja nagrade, odnosno potpisom o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze
Radija Korzo prema Dobitniku. Nagrada će biti dostavljena dobitniku u zakonskom roku.
Uručenje nagrada dobitnicima organizirat će Sponzor na način da se maksimalno zadovolje
osnovni ciljevi provođenja igre. Nagrade osigurava Sponzor.
Radio Korzo i Sponzor nisu odgovorni ukoliko dobitnik ne udovoljava kriterijima za korištenje
nagrade te takva obrazloženja ne kvalificiraju za promjenu nagrade. U slučaju da u Pravilima
propisanom roku dobitnik ne realizira nagradu, gubi pravo potraživanja iste.

Članak 10.
Radio Korzo može nagradni natječaj- igru brzine ili vještine staviti u privremeno stanje
mirovanja ili ga u cijelosti prekinuti u slučaju nastupa više sile i izraženih gospodarskih
poremećaja. Radio Korzo se ograđuje od eventualnih tehničkih poteškoća tijekom natječaja.
Sponzor može objaviti i svoj Pravilnik , a koji ste tiče ovog NAGRADNOG NATJEČAJA-IGRE
BRZINE ILI VJEŠTINE.
Članak 12.
Sudjelovanjem u natječaju svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog
Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Rijeci.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranic www.radiokorzo.hr, a njegova
valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.

Rijeka, 10. sijecnja, 2019.

