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PRAVILA NATJEČAJA „NAJRAZGLEDNICA DJEČJEG KARNEVALA“  

OSNOVNI PODACI O PRIREĐIVAČU I O NATJEČAJU 

Nagradni natječaj „Najrazglednica Riječkog karnevala“ organizira Turistička zajednica grada Rijeka, Užarska 

14, 51000 Rijeka, OIB: 57909269434 (dalje: Priređivač) koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz 

nagradnog natječaja. Turistička zajednica grada Rijeka obvezuje se da će osigurati javni prostor za 

promotivni štand HP-Hrvatske pošte d.d. .Natječaj Priređivač priređuje u suradnji s HP-Hrvatska pošta d.d., 

Jurišićeva 13, Zagreb, OIB: 87311810356 (dalje u tekstu: HP) koji je davatelj usluge epostcard putem koje će 

se realizirati predmetni natječaj.  

Natječaj se priređuje u cilju promocije grada Rijeke, Riječkog karnevala i promocije usluge epostcard, koja je 

opisana i regulirana Uvjetima korištenja.  

Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane društvene mreže Facebook 

(www.facebook.com; u daljnjem tekstu Facebook), niti je povezan s Facebookom. 

 

1. PRAVILA NATJEČAJA 

Ova pravila Natječaja (dalje u tekstu: Pravila) bit će objavljena na internetskoj stranici Turističke zajednice 

grada Rijeke, www.Rijecki-karneval.hr i HP-a, www.posta.hr. 

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik (kako je taj pojam određen u članku „Sudionici“ ovih Pravila) 

prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te ujedno potvrđuje da je upoznat i da prihvaća Uvjete korištenja 

mobilne aplikacije za uslugu epostcard HP-a (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja), koji su objavljeni u sklopu 

internetske stranice www.epostcard.hr. 

Priređivač pridržava pravo promjene ovih Pravila, a  o tome će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni 

na Facebook stranici -  

 Turističke zajednice grada Rijeke www.fb.me/Rijecki.karneval, te na mrežnoj stranici www.Rijecki-

karneval.hr 

 HP: https://www.facebook.com/HrvatskaPosta, te na internetskoj stranici HP-a, www.posta.hr. 

 

2. TRAJANJE NATJEČAJA 

Natječaj se održava u razdoblju od 17. veljače 2017. do 01. ožujka 2017., a Priređivač se obvezuje da će 

najbolju razglednicu, što je kao pojam pobliže definiran u članku 4. ovih Pravila (dalje: razglednica), odabrati 

zaključno s 6. ožujak 2017. dok će rezultati Natječaja biti objavljeni  9. ožujak 2017. na stranicama : 

 Turističke zajednice grada Rijeka: www.Rijecki-karneval.hr  

 HP-a:https://www.facebook.com/HrvatskaPosta, te na internetskoj stranici HP-a, www.posta.hr. 

 

3. SVRHA I CILJ NATJEČAJA TE OPIS USLUGE EPOSTCARD 

Ovaj Natječaj se organizira u svrhu promocije grada Rijeke, Riječkog karnevala i usluge epostcard. Svrha 

Natječaja je, osim promocije Riječkog karnevala, grada i njegovih turističkih vrijednosti i ljepota, omogućiti 

građanima osvajanje vrijednih nagrada za njihov trud prilikom stvaranja najljepše razglednice. 

Tema natječaja: „Najrazglednica Riječkog karnevala“ - Traži se najbolja foto e-razglednica koja prikazuje 

Riječki karneval i grad Rijeku. 

Cilj Natječaja je izbor najbolje razglednice s motivom Riječkog karnevala i grada Rijeka (fotografija) izrađena u 

mobilnoj aplikaciji epostcard, isključivo prema ocjeni i odabiru žirija definiranog u članku 7. ovih Pravila (dalje 

u tekstu: Žiri). 

epostcard je aplikacija HP-a koja se može besplatno preuzeti na Google Playu ili Apple Storeu, a koja 

omogućuje izradu razglednice. Pri redovnom korištenju usluge u aplikaciji se unese fotografija, tekst poruke, 

ime i adresu osobe kojoj se želi poslati razglednica. Usluga se može platiti SMS porukom  ili karticom. Pri 

redovitom korištenju usluge otisnutu razglednicu poštar donosi na željenu adresu i razglednicu ubacuje u 

kućni kovčežić primatelja. Svi detalji korištenja utvrđeni su u Uvjetima korištenja ove usluge. 

http://www.facebook.com/
http://www.posta.hr/
http://www.fb.me/Rijecki.karneval
https://www.facebook.com/HrvatskaPosta
https://www.facebook.com/HrvatskaPosta
http://www.posta.hr/


4. UVJETI SUDJELOVANJA U NATJEČAJU 

Uvjeti sudjelovanja u Natječaju su slijedeći: 

- natjecati se mogu Sudionici isključivo slanjem razglednice vezane za Riječki karneval i grad Rijeku. 

- da bi razglednica zadovoljila uvjete natječaja mora imati najmanje jedan zadovoljen uvjet: 

1) prikaz Riječkog karnevala  

2) sliku grada i sudionika koja sudjeluju u karnevalskim aktivnostima 

3) na slikovit način dočarati karnevalske aktivnosti  

4) u obzir dolaze i crteži 

5) razglednica može biti složena i od više fotografija, s tekstom, emoticonima i sl... 

 

Kako bi Sudionik sudjelovao u Natječaju mora skinuti aplikaciju epostcard s Apple storea ili Google playa na 

svoj smartphone, a potom unutar aplikacije kreirati razglednicu. Fotografiju Sudionik može uređivati putem 

editora aplikacije za kreiranje, odnosno modificiranje vizuala. Fotografije mogu biti dodatno obrađene u 

programima za obradu fotografija samo u okviru dorade svjetline, oštrine, kontrasta i saturacije. Ukoliko Žiri 

zaključi da je Sudionik manipulirao s fotografijom više od dozvoljenog, pri čemu se članovi Žirija rukovode 

isključivo vlastitim slobodnim ocjenama, ista razglednica neće biti uvrštena u Natječaj i Sudionik nema pravo 

takvu odluku Žirija osporavati. 

Sudionik potom pod polje unošenja teksta, odnosno sadržaja, kao kod klasične razglednice upisuje: 

Za nagradni natječaj „Najrazglednica Riječkog karnevala“, svoje ime i prezime, adresu, e-mail, te broj 

mobitela.  

U polje krajnjeg primatelja  upisuje: 

Turistička zajednica grada Rijeke, Užarska 14, 51000 Rijeka 

Sudionik naposljetku obavlja plaćanje sukladno važećem cjeniku epostcard HP-a i šalje razglednicu epostcard 

na način definiran unutar aplikacije, a u skladu s Uvjetima korištenja. 

Sve pristigle fotografije kao i nagrađene fotografije biti će objavljene na Facebook stranici Riječkog karnevala. 

Glavnog dobitnika nagrade, odnosno najbolji motiv razglednice Riječkog karnevala koji je svojim vizualom 

najoriginalniji, najposebniji, te zadovoljava gore navedene uvjete, uključujući dorade putem editora aplikacije 

koje se mogu i ne moraju koristiti bira Žiri.  Po završetku Natječaja, Žiri će, osim najbolje razglednice odabrati 

slijedeće dvije najbolje čiji će vizuali  razglednice biti objavljeni na Facebook stranici: 

 Turističke zajednice grada Rijeke www.fb.me/Rijecki.karneval 

 HP-a i web stranici www.posta.hr. 

Sve odluke Žirija su konačne i neopozive. Žiri će radove ocjenjivati po ideji, tehničkoj kvaliteti, realizaciji, 
zanimljivosti i kvaliteti prikaza zadane teme. Na prosudbu će u određenoj mjeri utjecati i glasovi građana na 
Facebooku. 
Priređivač pridržava pravo korištenja nagrađenih razglednica za potrebe promocije grada Rijeke, a autori se 
odriču prava na autorsku naknadu. Osim nagrađenih fotografija, priređivač može koristiti fotografije u 
suglasnosti s autorom. Svi načini i opseg korištenja autorskih djela Sudionika bit će regulirani posebnim 
ugovorom između Priređivača i Sudionika. 
 

5. AUTORSTVO FOTOGRAFIJA – ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI PRIREĐIVAČA 

Sudionik na Natječaj smije poslati rad na koji isključivo on ima autorsko pravo, a u slučaju nepoštivanja ovog 

uvjeta Priređivač ni HP neće snositi bilo materijalnu ili moralnu odgovornost i ne odgovaraju za eventualno 

nastale gubitke, štetu ili trošak bilo koje vrste koji bi izravno ili neizravno proizlazile iz objavljivanja ovih 

fotografija ili crteža odnosno epostcarda s tim fotografijama ili crtežima. 

U slučaju da zbog povrede autorskog prava, i/ili kojeg drugog prava intelektualnog vlasništva trećih osoba 

Priređivač i/ili HP ipak bude obvezan na isplatu bilo kakvog novčanog iznosa, bilo s naslova naknade štete ili 

kojeg drugog pravnog osnova, Sudionik koji je na Natječaj poslao rad na kojem nema isključivo autorsko 

pravo bit će obvezan regresno nadoknaditi Priređivaču odnosno HP-u isplaćeni iznos. 

 

6. SASTAV ŽIRIJA 

Žiri će biti sastavljen od po dva člana iz Turističke zajednice grada Rijeke i HP- a iz Ureda za korporativni 

marketing i razvoj. Članove kao osobe određuje Priređivač odnosno HP po vlastitoj slobodnoj prosudbi. Žiri 

http://www.posta.hr/


će fotografije ocjenjivati bez saznanja o autoru/ici. Ime autora/ice će biti poznato djelatniku/cima Priređivača 

zaduženima za zaprimanje fotografija. 

 

7. SUDIONICI NATJEČAJA 

Pravo sudjelovanja u Natječaju ima svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske. 

U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i HP-a, te članovi njihovih užih obitelji. 

 

8. DISKVALIFIKACIJA 

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika za vrijeme trajanja Natječaja 

ukoliko Sudionik prekrši obveze korisnika usluge epostcard iz članka 5. i 6. Uvjeta korištenja, ili ukoliko 

Priređivač ustanovi da Sudionik krši Pravila ovog Natječaja. 

 

9. NAGRADE 

Nagrade će osvojiti tri Sudionika čije razglednice sukladno odredbama članaka 4. i 5. ovih Pravila. Žiri 

odabere kao najbolje. Fond nagrada u ovom Natječaju je: 

Glavna nagrada: mobilni aparat – 1x (pobjednik)  

Dvije utješne nagrade manje vrijednosti, koje će Priređivač objaviti prilikom odabira glavnog dobitnika putem 

Facebook stranice Turističke zajednice grada Rijeka i HP-a.  

Dobitnici nagrada nemaju pravo zahtijevati drugačije Nagrade od onih koje im budu dodijeljene. 

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

 

10. DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA 

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni putem telefona ili maila. Dobitnici će moći nagrade preuzeti isključivo u 

prostorijama Turističke zajednice grada Rijeka, Užarska 14, 51000 Rijeka, uz predočenje identifikacijske 

isprave kojom nedvojbeno dokazuju svoj identitet. 

 

11. KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA SUDIONIKA  

Sudjelovanjem u Natječaju Sudionik daje privolu da se njegovi osobni podaci koriste isključivo u svrhu 

kontaktiranja Sudionika u slučaju da Sudionik bude dobitnik nagrade, te u svrhu objave imena i prezimena 

dobitnika nagrade na Facebook i web stranici Priređivača i HP-a, u razdoblju ne duljem od 30 dana računajući 

od dana objave.  

12. OGRANIČENJA I ODRICANJA 

Priređivač se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje obveze, odnosno da je 

zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti 

nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, kao što su, primjerice, 

zakonodavne promjene, ratno stanje ili elementarne nepogode (tzv. Okolnosti više sile) ili ako ne bude u 

mogućnosti ispuniti obveze zbog pogrešnih ili nedostatnih osobnih podataka Sudionika zbog kojih ne bude 

moguće sa sigurnošću utvrditi njegov identitet. 

 

Za rješavanje eventualnih sporova između Priređivača i bilo kojeg sudionika ili Dobitnika nagrade nadležan je 

sud u Zagrebu. 

 

 

U Zagrebu, _______ 2017. 


