
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 

»RAB TRAIL 2019« 

 

Članak 1.  

Priređivač je nagradnog natječaja KLUB PUSTOLOVNIH SPORTOVA MULTISPORT (s brandom 

Treking liga), Draškovićeva 23, 10000 Zagreb, OIB: 41593276778 (u daljnjem tekstu: 

Priređivač) u saradnji s imenovanim sponzorom Treking lige, Continental Adria pnevmatike 

d.o.o., Zagrebška cesta 104, 2000 Maribor, Slovenija. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja 

u nagradnom Natječaju u daljnjem tekstu naziva se sudionik.  

Nagradni natječaj (u daljnjem tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Priređivača na 

web-stranici stranici Priređivača i sponzora i platformi Instagram i Facebook.  

Pravila Natječaja bit će objavljena na službenoj stranici sponzora Priređivača 

(www.gripworld.hr) i na Facebook stranici Treking lige. 

Članak 2. 

Natječaj se provodi od 21. 9. do 30. 9. 2019. 

Za sudjelovanje u natječaju je potrebno tijekom Rab Island trail (21. i 22. rujna) na Instagram 

da sudionici objave fotografiju sa Rab Island Traila, koju označe s jednim od dvaju 

»hashtagova«: #trekingliga ili #getyourgrip.  

Tročlana komisija će među svim objavama, označenim sa gore navedenim hashtagovima, 

izabrati 10 fotografija, koje će objaviti na internet stranici gripworld.si/hr i od 23. do 30. 

rujna za te iste omogućiti glasanje.  

Autor fotografije koja dobije najviše glasova korisnika, će dobiti glavnu nagradu - sportske 

cipele Adidas Terrex Speed GTX, a preostali finalisti praktične nagrade. Vrijednost prve 

nagrade (cipele adidas) je 1.256,84 HRK. 

 

Nagrade: 

1. mjesto: adidas terrex 

2. mjesto: pametni sat + biciklistička boca  

3. mjesto: pametni sat 

4. -7. mjesto: biciklistička boca 

8. - 10. mjesto: t-shirt 

Članak 3. 

http://www.gripworld.hr/


Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. 

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji. 

 

Članak 4. 

Sudionici moraju Priređivaču dostaviti podatke potrebne za preuzimanje nagrade (ime i 

prezime te e-adresu putem koje će biti obaviješten o nagradi).  

Pobjednici će biti objavljeni na medijskim platformama Priređivača. 

 

Članak 5. 

Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od onih koje su ovdje navedene. Nagrada 

nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge.  

Sudionike koji su dobitnici natječaja Priređivač će o nagradi obavijestiti putem maila i na 

Instagram platformi profila Treking lige. 

Rok za preuzimanje nagrade jest 30 dana od dana obavješćivanja dobitnika, pod uvjetom da 
sudionik dostavi Priređivaču potrebne podatke, navedene u članku 4. ovih Pravila.  

Preuzimanjem nagrade od strane sudionika prestaju sve obveze Priređivača prema njemu na 

temelju ovog nagradnog natječaja. 

Članak 6. 

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Natječaja Priređivač će upotrebljavati isključivo 

u svrhu ovog Natječaja, tj. za potrebe uručivanja nagrade te će nakon toga podaci biti trajno 

izbrisani. Sudjelovanjem u Natječaju sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju 

u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Natječajem. 

Članak 7. 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastanka okolnosti za koje Priređivač 
nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se 
oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.  

Sudionik u ovom Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač 
zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravodobno obavijestiti na 
primjeren način. Ovaj Nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od 
strane Facebooka niti je povezan s Facebookom. 

Članak 8. 



U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Natječaja nadležan je Općinski sud u 

Zagrebu. 

 

Zagreb, 16. 9. 2019 

 


