PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„KOLIKO STABALA IMA U ŠUMAMA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA?“
Članak 1: ORGANIZATOR
Organizator nagradnog natječaja „Koliko stabala ima u šumama Nacionalnog parka Plitvička jezera?“
(u daljnjem tekstu: Natječaj) je Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera, Josipa Jovića 19,
53231 Plitvička Jezera (u daljnjem tekstu: Organizator).
Članak 2: SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi u svrhu promocije prirodnih vrijednosti Organizatora.
Nagradni natječaj traje od 19. 3. 2021. do 31. 3. 2021. godine, a odnosi se na područje Republike
Hrvatske.
Članak 3: PRAVO SUDJELOVANJA
Natječaj vrijedi samo na području Republike Hrvatske te u istom mogu sudjelovati fizičke osobe,
državljani RH. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu sa zakonom.
Pravo sudjelovanja imaju samo one osobe, koje prihvate ova pravila sudjelovanja u nagradnom
natječaju.
Članak 4: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
U vremenskom periodu trajanja Natječaja (od 19. 3. 2021. do 31. 3. 2021.) potrebno je posjetiti
internetsku stranicu Organizatora https://np-plitvicka-jezera.hr/nagradni-natjecaj-suma/. Klikom na
dugme Sudjeluj u nagradnom natječaju otvorit će se prozor za sudjelovanje u Natječaju. Za ispravno
popunjenu prijavu potrebno je ispuniti obrazac s osobnim podacima i dati odgovor na nagradno
pitanje „Koliko stabala ima u šumama Nacionalnog parka Plitvička jezera?“. S jedne e-mail adrese
može se poslati samo jedan odgovor.
Članak 5: FOND NAGRADA KOJI UTRVĐUJE ORGANIZATOR
Nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:
 3x 1 noćenje s doručkom u hotelu Jezero 3* s uključenim ulaznicama za sadržaje Lika
destinacije za dvije osobe
 7x 2 ulaznice za sadržaje Lika destinacije
Sadržaji Lika destinacije uključuju sljedeće lokalitete: Nacionalni park Plitvička jezera, Baraćeve špilje,
Pećinski park Grabovaču, Nacionalni park Paklenicu i Kuću Velebita (posjetiteljski centar Nacionalnog
parka Sjeverni Velebit).
Nagrade koje su navedene u ovim pravilima nisu prenosive na treće osobe. Zamjena nagrada za
novac, drugu robu ili usluge nije moguća. Organizator ne snosi trošak putovanja za realizaciju
nagrada.
Nagrade je potrebno realizirati najkasnije do 30. rujna 2021. godine.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitniku.
Članak 6: ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA
Izbor dobitnika nagrada održat će se 1. 4. 2021. u sjedištu Organizatora. Izvest će ga tročlana komisija
koju izabere Organizator. Nagrade će osvojiti deset sudionika koji su ponudili odgovor što bliži

točnom odgovoru na nagradno pitanje. Tri sudionika Natječaja čiji odgovori budu najbliži točnom
odgovoru na nagradno pitanje osvojit će nagradu - 1 noćenje s doručkom u hotelu Jezero 3* s
uključenim ulaznicama za sadržaje Lika destinacije za dvije osobe. Preostalih sedam sudionika koji
budu imali što približniji odgovor osvojit će nagradu - 2 ulaznice za sadržaje Lika destinacije.
Dobitnici Natječaja bit će objavljeni u roku od 48 (slovima: četrdesetosam) sati nakon završetka
nagradnog natječaja, na internetskoj stranici https://np-plitvicka-jezera.hr/nagradni-natjecaj-suma/.
Dobitnici će o svom dobitku biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su naveli prilikom prijave na
Natječaj. Ako se dobitnik ne odazove na pisanu obavijest e-mailom unutar 7 (sedam) dana povratnim
e-mailom da prihvaća nagradu, smatrat će se da je isti odustao od prijave na Natječaj te će sudionik
sa sljedećim najbližim odgovorom ostvariti pravo na nagradu.
Članak 7: MALODOBNI SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Ukoliko je dobitnik nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem
zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski
odnosno starateljski odnos.
Članak 8: PUBLICITET I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Sudjelovanjem u Natječaju sudionici su suglasni s tim da Organizator obrađuje i prikuplja njihove
osobne podatke (ime, prezime, e-mail adresa). Osobni podaci sudionika obrađivat će se isključivo
sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka, u svrhu provođenja Natječaja.
Sudionici u svakom trenutku mogu zahtijevati da im se omogući uvid u njihove osobne podatke, kao i
zahtijevati njihovu dopunu, ispravku i brisanje, odnosno mogu povući suglasnost za njihovu daljnju
obradu slanjem takvog zahtjeva Organizatoru, na e-mail adresu prijave@np-plitvicka-jezera.hr.
Sudionik prihvaća da korištenje nekog od navedenih prava može imati za posljedicu nemogućnost
daljnjeg sudjelovanja u Natječaju.
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici,
njihovo ime i prezime objavi bez naknade na internetskoj stranici Organizatora https://np-plitvickajezera.hr/nagradni-natjecaj-suma/.
Članak 9: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Organizator može privremeno ili
trajno prekinuti Natječaj te o tome obavijestiti javnost na internetskoj stranici https://np-plitvickajezera.hr/nagradni-natjecaj-suma/.
Članak 10: IZMJENE PRAVILA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila nagradnog natječaja, o čemu će svi sudionici biti
pravovremeno obaviješteni objavom na internetskoj stranici https://np-plitvicka-jezera.hr/nagradninatjecaj-suma/.
Članak 11: PRAVILA
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici Organizatora na
adresi: https://np-plitvicka-jezera.hr/nagradni-natjecaj-suma/ na dan 19. ožujka 2021. godine.

