
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 
 

"Ti povezuješ – Christmas Edition" 
 
 
 

Članak 1. 
 
A1 Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, 10000 Zagreb, OIB: 29524210204 (u daljnjem 

tekstu "Priređivač") organizira nagradni natječaj. 
 
Naziv natječaja je: "Ti povezuješ – Christmas Edition" (u daljnjem tekstu "Nagradni 
natječaj"). 
 
 
 

Članak 2. 
 
Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača. 
 
 
 

Članak 3. 
 
Nagradni natječaj započet će dana dana 11.12.2020. godine i trajat će do dana 

20.12.2020. godine do 23:59 sati. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena 

na službenoj stranici Priređivača https://www.a1.hr/ kao i na stranici gdje će biti 

postavljen sam Nagradni natječaj. 
 
 
 

Članak 4. 
 
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem 

u Republici Hrvatskoj. 
 
U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom 

užom obitelji. 
 
 
 

Članak 5. 
 
Priređivač će Natječaj natječaj postaviti na posebno kreiranoj web 

straniciwww.tipovezujes.hr u obliku igre. Sudionici ovog Nagradnog natječaja na 

istoj će web stranici morati kreirati svoj korisnički račun koji će sadržavati njihovo 

ime i prezime, nadimak te e-mail adresu kojom će se registrirati u samu igru. 

Nakon što potvrde e-mail adresu, sudionicima će se unutar igre otvoriti soba u 

koju će moći pozvati još maksimalno tri sudionika čija registracija u tom slučaju 

nije potrebna. 
 
Korisnik koji ne potvrdi svoju e-mail adresu neće moći osvojiti niti jednu od 

predviđenih nagrada, ali moći će odigrati igru. 
 
Sudionik može igru iz stavka 1. ovog članka igrati sam ili s još jednim, dva ili tri 

suigrača. 
 

https://www.a1.hr/
http://www.tipovezujes.hr/


Jedan sudionik može se prijaviti u igru s više različitih e-mail adresa i tako povećati 

svoje šanse za osvajanje nagrade. Svaki korisnički račun gleda se zasebno i akose 

jedan sudionik prijavi u igru s više e-mail adresa, ostvareni bodovi sa svih njegovih 

korisničkih računa neće mu se zbrajati. 
 

Sudionicima će se unutar same igre dodijeliti jedan od četiri ponuđena lika za 

igranje. Kada se igra pokrene, sudionik će vidjeti svoj dio mape, a da bi vidio 

kompletnu mapu, potrebna su mu još tri suigrača. Dakle, igrajući s tri suigrača, 

odnosno maksimalno četiri igrača po mapi i jednom korisničkom računu, sudionik 

Nagradnog natječaja ima najveće šanse za osvajanje nagrada. 
 

Svaki lik u igri skuplja svoje bodove (jedan lik skuplja ikone slušalica, drugi ikone 

Wi-Fi oznaka, treći ikone TV-a a četvrti ikone mobitela). Svaki skupljeni znak 

donosi određeni broj bodova, a bodovi skupljeni sa sva četiri lika na kraju se 

zbrajaju i čine konačni broj bodova registriranog igrača. 
 

Trajanje jedne igre ograničeno je na dvije minute. Igra ima dnevne i tjedne 

pobjednike te jednog konačnog pobjednika koji će u tri tjedna koliko će igra trajati 

imati najbolji rezultat. 
 

U jednom danu korisnik može odigrati igru neograničen broj puta, a prikazivat će 

se samo njegov najbolji rezultat u danu. 
 

U slučaju istog broja bodova, pobjednik će biti onaj korisnik koji je do rezultata 

došao s manje igrača u svom timu, a ako su korisnici izjednačeni i po tom kriteriju, 

pobjednik će biti korisnik koji je prije odigrao igru i postigao određeni rezultat. 
 

Članak 6. 
 

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja Priređivač će 

koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja 

nagrade te će nakon toga podaci biti trajno obrisani. Sudjelovanjem u Nagradnom 

natječaju sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju u promotivnim 

aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem. 
 
 
 

Članak 7. 
 

U Nagradnom natječaju bit će nagrađeno 17 najboljih sudionika. 
 

Nagrade su dnevne: 

 
40x A1 goodie bag 
 

I tjedne: 
1x PS4 – osvaja 1. mjesto u ukupnom poretku 

1x A1 Alpha 20 i power bank – osvaja 2. mjesto u ukupnom poretku 
1x A1 Alpha 20– osvaja 3. mjesto u ukupnom poretku 
1x Lenovo Tab M10 – osvaja 4. mjesto u ukupnom poretku 

1x Razer Abyssus gaming miš – osvaja 5. mjesto u ukupnom poretku 
*Dnevne nagrade dijelit će se kroz deset dana svakom registriranom igraču koji 

na kraju dana bude imao najbolji rezultat. On će osvojiti onoliko goodie bagove 



koliko je maksimalno imao igrača u svojoj sobi, odnosno maksimalno četiri 

dnevno. 
 

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o osvajanju nagrade te se obvezuju dostaviti 

svoje osobne podatke Priređivaču u roku od 3 dana od dana objave dobitnika (ime, 

prezime, adresu i broj mobilnog telefona). 
 

Jedan sudionik može osvojiti samo jednu dnevnu nagradu. 
 
 
 

Članak 8. 
 

Po završetku Nagradnog natječaja svi dobitnici bit će na vrijeme obaviješteni o 

čemu će se sastaviti zapisnik. 
 

Priređivač će objaviti dobitnike putem službene web stranice http://www.a1.hr/ 

najkasnije dana 24.12.2020. godine, ali i putem stranice na kojoj se sama igra 

nalazi. 
 
 
 

Članak 9. 
 

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su suglasni da im se podaci objave 

na službenoj stranici Priređivača http://www.a1.hr/ kao i na samoj stranici igre. Ti 

podaci mogu uključivati ime i prezime. 
 
 
 

Članak 10. 
 

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije 

nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade 

se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. 
 
 
 

Članak 11. 
 

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika, pod uvjetom 

da sudionik dostavi Priređivaču podatke navedene u članku 7. ovih pravila. 

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima 

nagrada. 
 
 
 

Članak 12. 
 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe 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. 

Priređivač će sve ostvarene rezultate sudionika redovito kontrolirati i ako uoči 

nepravilnosti ili bilo kakav oblik pokušaja varanja, vlasnike tih rezultata će 

automatski diskvalificirati. U to spadaju bilo kakvi pokušaji skriptiranja igre, a svi 

rezultati koje Priređivač okarakterizira kao nerealne, bit će podvrgnuti dodatnim 

provjerama. 

http://www.a1.hr/
http://www.a1.hr/


 
 
 

Članak 13. 
 

Sudionik u ovom Nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 

Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike 

pravovremeno obavijestiti na primjeren način. 
 
 

Članak 14. 
 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja 

nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu. 
 
 
 

Zagreb, 30. studenog 2020. godine 
 
 


