
PRAVILA NATJEČAJA  

„Kad se male ruke slože!“ 

(u daljnjem tekstu: Pravila natječaja) 

 

Priređivač natječaja 

 

Članak 1. 

(1) Priređivač natječaja je HP - Hrvatska pošta d.d., Jurišićeva 13, Zagreb, OIB: 87311810356 (u 

daljnjem tekstu: Hrvatska pošta ili Priređivač natječaja). 

(2) Priređivač natječaja provodi natječaj u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i osnovnim 

školama. 

 

Cilj natječaja 

 

Članak 2. 

(1) Cilj je natječaja odabir razreda koji će osvojiti glavnu nagradu pametnu ploču i projektor za svoj 

razred. 

(2) Natječajem se ujedno nastoje promovirati razglednice i djeci školskog uzrasta približiti smisao, 

značenje i slanja razglednica te upotrebu poštanskih maraka. 

 

Sudionici natječaja 

 

Članak 3. 

U natječaju mogu sudjelovati učenici svih osnovnih škola sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji u 

skladu s propisima na snazi imaju status redovitog učenika 

 

Tema i propozicije natječaja 

 

Članak 4. 

(1) Tema natječaja glasi: „Kad se male ruke slože!“. 

(2) Mehanizam natječaja je da učenici osnovnoškolskih razreda u periodu od 18. lipnja 2021. do 

06. rujna 2021. godine šalju razglednice iz gradova, mjesta i sela koje će tijekom ljetnih praznika 

posjetiti, u svoj razred u matičnoj školi, s time da mogu poslati brojčano razglednica koliko žele 

(3) Učitelji-ice/razrednici-ice po povratku u školu, moraju prebrojati prikupljene razglednice i 

prijaviti broj slanjem ispunjenog obrasca u Hrvatsku poštu na adresu do 15.09.2021. godine: 

                                           HP-Hrvatska pošta d.d 

Za nagradni natječaj „Kad se male ruke slože“ 

p.p 544 

Poštanska 9 

10000 Zagreb 

s naznakom: „NE OTVARATI!“ 

(4) Pet razreda s najviše prijavljenih razglednica posjetit će djelatnik Hrvatske pošte i provjeriti je 

li prijavljen točan broj razglednica. Pritom će djeci donijeti darove (ruksak Hrvatske pošte). 



(5) Razred s najviše prijavljenih razglednica proglašava se pobjednikom nagradnog natječaja. 

 

Način prijave  

 

Članak 5. 

(1) Učitelj-ica/razrednik-ica podnosi prijavu na nagradni natječaj ispunjavanjem obrasca otisnutog 

na letku poslanom školama u kojem se traže sljedeći podaci: 

• Naziv škole 

• Adresa škole 

• Razred 

• Ime i prezime učitelja-ice/razrednika-ice 

• Broj mobitela 

• Broj prikupljenih razglednica 
 

(2) Pravila natječaja dostupna su na internetskoj stranici HP-Hrvatske pošte d.d., www.posta.hr 

(3) Komunikacija s Priređivačem natječaja moguća je elektroničkom poštom na adresu: 

marjeta.kessler@posta.hr  

 

Nagrade 

 

Članak 6. 

(1) Razred s najviše poslanih razglednica bit će nagrađen informatičkom opremom i to 

projektorom i pametnom pločom slijedećih karakteristika: Epson EH-TW740 Full HD 

projektor, jačina svjetlosti: 3300 ANSI lumen, kontrast: 160000:1, prava rezolucija: Full 

HD,1920x1080; te pametna ploča slijedećih karakteristika: Avtek TT-BOARD 80, interaktivna 

ploča dijagonale 80 inča (1680 mm x 1180 mm), IR tehnologije, 4:3 formata. 

Nereflektirajuća magnetska površina ploče omogućuje pisanje prstom, rukom ili olovkom, te 

istovremeni rad 6 korisnika. 

Površina otporna na oštećenja savršeno se uklapa u razredno okruženje i mogu je koristiti 

djeca svih dobnih skupina. 

Uz ploču u paketu dolaze pokazivač, USB kabel (9m), korisnički priručnik, set za zidnu 

montažu, te interaktivni software Avtek Interactive Suite, koji nudi mnoge napredne funkcije. 

(2) Priređivač natječaja zadržava pravo izmjene karakteristika nagrade za pobjednički razred iz 

prethodnog stavka u slučaju da nepredviđene okolnosti uzrokuju nedostupnost određenog 

proizvoda. U tom je slučaju priređivač natječaja dužan pobjedničkom razreda isporučiti 

projektor i laptop koji je najsličniji navedenim karakteristikama. 

(3) Pet (5) najuspješnijih razreda dobit će poklon ruksake Hrvatske pošte. 

(4) Uručenje nagrada održat će se u rujnu 2021. godine o čemu će Priređivač natječaja preko 

ravnatelja škole obavijestiti učitelja-icu/razrednika-icu pobjedničkog razreda. 

 

Zaštita osobnih podataka  

 

Članak 7. 

(1) Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te daju privolu 

Priređivaču da prikuplja i obrađuje osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre.  

http://www.posta.hr/


(2) Sudionici prihvaćanjem ovih Pravila natječaja izjavljuju da pristaju na to da s njima prema 

potrebi kontaktira priređivač natječaja telefonom ili na drugi način, a isključivo u svrhu 

provođenja ovog natječaja. 

(3) Zakonski zastupnik (roditelj/skrbnik) sudionika natječaja (u svoje ime i u ime sudionika 

natječaja) i učitelj-ica/razredik-ica koji sudjeluju u natječaju prihvaćanjem ovih Pravila 

natječaja izjavljuju da pristaju na svoju eventualnu izloženost medijima na svečanosti uručenja 

nagrada za pobjednički razred u svrhu natječaja „Kad se male ruke slože!“ te na objavu svojih 

osobnih imena u medijima isključivo u navedenu svrhu. 

 

Ograničenja i odricanja 

Članak 8. 

(1) Priređivač natječaja se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje 

obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila natječaja zbog 

vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka natječaja koje nije 

mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila). 

(2) Priređivač natječaja zadržava pravo promjene ovih Pravila natječaja, o čemu će svi sudionici 

biti pravovremeno obaviješteni. 

(3) Za rješavanje eventualnih sporova između Priređivača natječaja i bilo kojeg sudionika ili 

dobitnika nagrade nadležan je sud u Zagrebu. 

 

HP - Hrvatska pošta d.d. 

 

Izvršna direktorica Ureda za 

korporativni marketing 

 

Marijana Miličević 


