
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA  

"Ti povezuješ" 

 

Članak 1. 

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

tekstu "Priređivač") organizira nagradni natječaj.  

Naziv natječaja je: "Zaigraj MOZAIK slagalicu" (u daljnjem tekstu "Nagradni 

natječaj"). 

 

Članak 2. 

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača. 

 

Članak 3. 

Nagradni natječaj započet će dana 15.09.2020. godine i trajat će do dana 23.09.2020. godine do 

14:00 sati na 8 lokacija u:  

 Zagrebu (Avenue Mall, CCO West, CCO East, Arena) 

 Splitu (CCO Split) 

 Rijeci (Tower centar) 

 Osijek (Portanova) 

 Zadar (Supernova Zadar) 

Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj stranici Priređivača https://www.a1.hr/ 

Zbog tehničkih poteškoća na pojedinim lokacijama, nagradni natječaj produžuje se do 27.9. na 

sljedećim lokacijama: Zagreb (Avenue Mall, CCO West, CCO East), Rijeka (Tower centar), Osijek 

(Portanova), Zadra (Supernova Zadar). 

 

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 postaviti na ekrane na digitalnim citylightima, a cilj igre je 

povezati prolaznike iz različitih gradova (Osijek, Zagreb, Split, Rijeka). Citylighti 

će pozivati prolaznike da prislone dlan na određeno mjesto i na taj način se povežu 

s drugim igračima (zbog situacije s COVID-19, korisnici neće morati prisloniti dlan 

direktno na ekran, igrica će raditi na senzor i bit će dovoljno usmjeriti ruku na 

https://www.a1.hr/


traženo mjesto, s malim razmakom od površine ekrana). Kada jedan korisnik u 

nekom gradu drži ruku na tom mjestu, na svim ostalim citylightima ekran svijetli 

i šalje poruku da netko čega s druge strane. Kada i drugi prolaznik, iz drugog 

grada, stavi ruku na zadano mjesto i napravi mach, upalit će se kamere i igrači će 

vidjeti jedan drugog. 

Sudionici ovog natječaja će morati upisati svoje podatke koji će uključivati ime 

koje odaberu za igru i njihov e-mail kako bi ih mogli kontaktirati zbog glavne 

nagrade. Nakon što potvrde e-mail adresu i prihvate uvjete korištenje, sudionicima 

će se otvoriti slagalica koju će zajedno slagati. Sliku izabiru selektiranjem rukom i 

jedan od igrača je potvrđuje dodirom, kada odaberu sliku, započinje igra. 

Slagalica je slika razlomljena u više komada, a cilj je u što kraćem vremenu 

zajednički složiti slagalicu – na ekranu postoji štoperica koja odbrojava  vrijeme. 

Slažu je na način da svaki igrač ima pravo na jedan potez uzastopno, nakon što 

prvi igrač odigra, na red dolazi drugi igrač i tako dok ne slože slagalicu. Slagalicu 

također slažu preko senzora (ne trebaju direktno dodirivati ekran) – kao da 

„hvataju“ komad slagalice rukom u zraku i pomiču ga na drugo mjesto. 

 

Članak 6. 

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja 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 nagrađeni svi sudionici, a 6 najboljih će osvojiti 

glavnu nagradu. 

Nagrade su: 

6x Alpha 20 smartphone – osvajaju tri najbolja para 

po 2 kupona za sve igrače koji odigraju igru do kraja i ostave svoje podatke* 

1. kupon za A1 ruksak: A1 ruksak može se podići u A1 centru koji se nalazi 

unutar shopping centra 

2. kupon za popust na uređaje: popust vrijedi za sve uređaje, a iznosi do 480 

kuna. Igrači s kuponom trebaju otići u A1 centar i ovisno o modelu uređaja 

koji žele, provjeriti s prodajnim savjetnikom u shopu koliki popust na željeni 

uređaj ostvaruju tim kuponom 

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

svoje osobne podatke organizatoru u roku od 3 dana od dana objave dobitnika 

(ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona).  

Jedan sudionik može osvojiti samo jednu 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 2.10.2020. 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/. 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. 

 

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. 

 

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


Zagreb, 9. rujna 2020. godine 


