
Pravila nagradnog natječaja 
„Nagradni natječaj – Pogodi NTL 
akcijsku cijenu“ 
Članak 1: Organizator 

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Nagradni natječaj – Pogodi NTL 

akcijsku cijenu” (dalje: Natječaj) je Narodni trgovački lanac d.o.o., Soblinečka 55, 

10360 Sesvete, OIB: 78344221376. 

Članak 2: Trajanje, svrha i mjesto provođenja nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj „Nagradni natječaj - Pogodi NTL akcijsku cijenu ” (u daljnjem 

tekstu: Natječaj) provodi se u svrhu promocije Organizatora na radijskoj postaji 

Megaton. 

Nagradni natječaj traje od 09.12.2021. godine do 15.12.2021. godine, a odnosi se 

na područje Republike Hrvatske. 

Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik.  

Članak 3: Područje promocije 

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj web stranici Organizatora 

www.ntl.hr  

Članak 4: Pravo sudjelovanja 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici 

Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja. Za sudjelovanje maloljetnika 

suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj 

se starati i zastupati ju. Maloljetnik može biti dobitnik nagrade odnosno primiti 

osvojenu nagradu prema zakonu, odnosno ako je skrbnik maloljetnika prihvatio 



nagradu time je izrazio svoju suglasnost s Pravilima te nagradu u ime maloljetnika i 

preuzima. U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora, kao i članovi 

njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća) – kao i niti jedna 

druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog Natječaja. 

Članak 5: Kako sudjelovati u nagradnom natječaju 

Za sudjelovanje u Natječaju Sudionik treba na radiju Megaton odgovoriti na 

postavljeno pitanje o cijeni akcijskog proizvoda iz NTL kataloga. Najbrži točan 

odgovor nagrađuje se sa 100 kn na darovnoj NTL kartici. 

Natječaj traje 7 dana i svaki dan se postavlja jedno pitanje tj. odabire jedan dobitnik 

nagrade. U vrijeme trajanja natječaja jedan dobitnik može dobiti samo jednu 

nagradu. 

Članak 6: Odabir dobitnika 

Dobitnik dnevne nagrade je osoba koja se najbrže javi i točno odgovori na 

postavljeno pitanje. 

Dobitnik nagrade svoje podatke Ime i prezime, adresa, broj telefona ostavlja u 

redakciji radija Megaton, a nagradu preuzima u roku 2 dana u trgovini NTL u 

Vidovcu. 

Članak 7: Fond nagrada koji utvrđuje Organizator 

Fond nagrada se sastoji od: 

• 7x100 kn na poklon kartici NTL 

Članak 8: Kako preuzeti nagradu 

Dobitnik nagradu preuzima u roku 2 dana u trgovini NTL u Vidovcu uz predočenje 

osobne iskaznice. 

Članak 9: Sudionici u nagradnom natječaju 

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim 

količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane 



Organizatora. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova 

Pravila. Sudionici također ne mogu zamijeniti nagradu za novac ili prenijeti na neku 

drugu osobu. 

Članak 10: Pogreške i neregularne prijave 

Pogrešne ili nepotpune prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.  

Članak 11: Publicitet 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov 

doprinos u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u 

tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. U slučaju da postanu dobitnici 

neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu objaviti od strane 

Organizatora i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video 

materijalu te u marketinške svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo 

u svim medijima. 

Podaci koje sudionik u natječaju daje su isključivo za potrebe potpune 

funkcionalnosti ovog natječaja.  

Sudjelovanjem u ovom Natječaju Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, 

obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom 

Natječaju (kao što su njihovo ime, adresa, i sl.) te se njima koristi u marketinške i 

promocijske svrhe vezano uz ovaj nagradni natječaj, i to isključivo i teritorijalno 

neograničeno, u svim medijima. Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog 

nagradnog natječaja, Organizator čuva sve do isteka roka za podnošenje eventualnih 

tužbi povodom održavanja ovog natječaja, odnosno do isteka zastarnog roka za 

potraživanje temeljem ovog natječaja. 

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu 

prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može 

dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju. 

Članak 12: Porezi 



Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno 

povezanih s nagradama. 

Članak 13: U slučaju spora 

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je 

Općinski sud u Zagrebu. 

Članak 14: Mogućnost prekida nagradnog natječaja 

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje 

Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u 

kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. 

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u 

unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji 

sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo 

promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom 

na stranici www.ntl.hr 

 

Članak 15: Izmjene pravila 

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici 

biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.ntl.hr. 

 

http://www.ntl.hr/
http://www.ntl.hr/

