
 
UVJETI KREATIVNOG NATJEČAJA 

“Moj oblik života” 

 

Članak 1. 

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

"Priređivač") organizira kreativni natječaj za korisnike A1 usluga.  

Naziv natječaja je: “Moj oblik života” (u daljnjem tekstu: "Kreativni natječaj”).  

 

Članak 2. 

Svrha ovog Kreativnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.  

 

Članak 3. 

Kreativni natječaj traje od 31.5.2019. – 31.7.2019. godine. Pravila Kreativnog natječaja bit 

će objavljena na službenoj web stranici Priređivača: 

https://novioblikzivota.a1.hr/mojoblikzivota. 
 

Članak 4. 

Pravo sudjelovanja u Kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u 

Republici Hrvatskoj. U Kreativnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača 

sa svojom užom obitelji.  

 

Članak 5. 

Priređivač će poziv za sudjelovanje u ovom Kreativnom natječaju objaviti na web stranici: 

https://novioblikzivota.a1.hr/mojoblikzivota. 

Sudionikom ovog Kreativnog natječaja postaje svaka fizička osoba koja na svojim profilima 

na društvenim mrežama (Facebook newsfeed, Instagram newsfeed & stories, YouTube 

video, Twitter feed) objavi fotografiju ili video na temu zadanu od strane Priređivača (dalje 

u tekstu: radovi) uz hashtag #MojOblikZivota.  

Teme na koje će sudionici moći objavljivati kreativne sadržaje su različite (humor/zabava, 

kućni ljubimci, glazba, art, sport/ekstremni sport, djeca i hrana). Sudionici Kreativnog 

natječaja mogu objaviti više rješenja .. Prijavom na Kreativni natječaj Sudionik jamči da se 

radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe. Za 

vrijeme Kreativnog natječaja Priređivač će postaviti jedan kreativni zadatak.  

 

Članak 6. 

Priređivač će javno dostupne osobne podatke sudionika koristiti isključivo za potrebe ovog 

Kreativnog natječaja i u skladu s konceptom kreativnog natječaja te će ih nakon upotrebe 

u svrhu natječaja nepovratno obrisati iz svojih evidencija. 

 

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Kreativnog natječaja Priređivač će koristiti 

isključivo u svrhu i za potrebe ovog Kreativnog natječaja.  

 

Članak 7. 

Tijekom trajanja ovog Kreativnog natječaja Priređivač će evaluirati radove objavljene uz 

hashtag #MojOblikZivota. Sudionici čiji radovi budu evaluirani kao najkreativniji bit će 
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kontaktirani putem direktne poruke društveno-mrežnog kanala na kojem je sadržaj 

objavljen. Sudionici čiji radovi budu evaluirani kao najkreativniji dostavit će svoje osobne 

podatke Priređivaču u svrhu zaključivanja autorskog ugovora kojima će se urediti odnosi 

vezani za iskorištavanje odabranog rada u promotivnim aktivnostima Priređivača, i to u 

roku od 3 dana od dana.  

Prava za iskorištavanje odabranog rada otkupljuju se na period od jedne godine za 

korištenje na svim dostupnim kanalima promocije, uz naknadu od 1000 HRK na ZABA 

potrošačkoj kartici. 

 

Članak 8. 

Sudionici koji sudjeluju u Kreativnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije 

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

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

 

Članak 9. 

Sudjelovanjem u ovom Kreativnom natječaju sudionici prihvaćaju prava i obveze iz ovih 

Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike 

pravovremeno obavijestiti na primjeren način. 

Ovaj Kreativni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane 

Facebooka, Instagrama, YouTubea, Twittera niti je povezan s Facebookom, Instagramom, 

YouTubeom ili Twitterom. 

 

Članak 10. 

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Kreativnog natječaja nadležan je 

Općinski sud u Zagrebu.  

 

31.svibnja 2019., Zagreb 

 


