
 

1 
 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Članak 1. – Organizator i sjedište priređivača 

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Zagrebačka 37, 10410 

Velika Gorica, OIB: 25715578283, u daljnjem tekstu: Organizator. 

Članak 2. – Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja 

Naziv nagradnog natječaja je „AND THE OSCAR GOES TO…“. Nagradni natječaj traje od 2. 2. 2023. do 

28. 2. 2023. godine. 

Nagradni natječaj održavat će se u Pučkom otvorenom učilištu Velika Gorica neposredno prije 

kasnijih projekcija filmova (u 19:00 i 20:00 h). 

Članak 3. – Svrha nagradnog natječaja 

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s posjetiteljima i korisnicima usluga Organizatora i 

programa koji provodi. 

Članak 4. – Fond nagrade 

Nagradni natječaj ima 1 nagradu, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja. 

Nagrada je polugodišnja ulaznica za sve redovne projekcije filmova koji igraju u Kinu Gorica od 16. 3. 

2023. do 16. 9. 2023.. 

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu. 

Članak 5. – Uvjeti sudjelovanja 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju „AND THE OSCAR GOES TO…“ posjetitelji Kina Gorica trebaju 

kupiti barem jednu ulaznicu za film po izboru koji u Kinu Gorica igra u periodu od 2. 2. do 28. 2. u 

kasnijem terminu (19:00 ili 20:00 h) i ispuniti upitnik koji se dobije na blagajni Učilišta uz kupljenu 

ulaznicu te ispunjeni upitnik ostaviti u za to predviđenu kutiju na info pultu Učilišta. Ako je prijava na 

natječaj uspješno izvršena, korisnik stječe mogućnost osvajanja nagrade.  

Dobitnike na temelju najviše pogođenih odgovora odabire žiri kojeg čine zaposlenici odjela 

marketinga POU Velika Gorica. U slučaju da više osoba ponudi jednak broj točnih odgovora, slučajnim 

odabirom odredit će se pobjednik natječaja. 

Članak 6. – Pravo sudjelovanja  

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta 

u Republici Hrvatskoj. 

Članak 7. – Odabir dobitnika 

Dobitnike na temelju najviše pogođenih odgovora odabire žiri kojeg čine zaposlenici odjela 

marketinga POU Velika Gorica. U slučaju da više osoba ponudi jednak broj točnih odgovora, slučajnim 

odabirom odredit će se pobjednik natječaja. 

Članak 8. – Objava rezultata nagradnog natječaja 

Pobjednik natječaja bit će obavješten telefonski ili elektroničkom poštom najkasnije do 15. 3. 2023. 

Ime dobitnika bit će objavljeno i na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica 

(www.pouvg.hr) te na Facebook stranici Kina Gorica (https://www.facebook.com/kinogorica). 
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Članak 9. – Pogrešne i neregularne prijave 

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim slučajevima: 

 Sudionike koji prekrše Pravila nagradnog natječaja 

 Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj 

 Sudionike koji se lažno predstavljaju 

Članak 10. – Način i rok preuzimanja nagrade 

Dobitnik nagrade bit će obavješten telefonski ili elektroničkom poštom najkasnije do 15. 3. 2023. Ime 

dobitnika bit će objavljeno i na internetskoj stranici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica 

(www.pouvg.hr) te na Facebook stranici Kina Gorica (https://www.facebook.com/kinogorica). 

Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet vlastitom osobnom iskaznicom. Dobitnik 

nagrade će dobiti pravo na polugodišnju ulaznicu za sve redovne projekcije filmova koji igraju u Kinu 

Gorica i vrijedi od 16. 3. 2023. do 16. 9. 2023.. Dobitnik nagradu treba osobno podići na info pultu 

Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica najkasnije do 16. 3. 2023. Nagrada se na šalje dostavom. U 

slučaju ne preuzimanja nagrade u navedenom roku, smatra se da dobitnik ne želi preuzeti nagradu, 

odnosno da je se odriče te ju Organizator ima pravo zadržati.  

Članak 10. – Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja 

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se na službenoj internetskoj stranici 

Organizatora. 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i 

obvezama iz ovih Pravila. 

Članak 11. – Rješavanje spora 

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u 

Velika Gorica. 

Članak 12. – Mogućnost prekida nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije 

odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog 

natječaja biti obaviješteni putem službene internetske stranice Organizatora. 

Članak 13. – Izmjene pravila natječaja 

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno 

obaviješteni. 

Članak 14. – Zaštita osobnih podataka 

Svi sudionici nagradnog natječaja upoznati su s pravilima zaštite privatnosti objavljenima na 

službenoj stranici Organizatora www.pouvg.hr te izričito pristaju i slobodnom voljom ustupaju 

osobne podatke Organizatoru u svrhu kontaktiranja radi provođenja postupka objave rezultata i 

dodjeljivanja nagrade. 

Sudjelujući u natječaju, sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži – ime, prezime i kontakt, 

pohrane i koriste isključivo za potrebe nagradnog darivanja, a nikako u druge svrhe.  

Prikupljene podatke sudionika nagradnog darivanja organizator ne ustupa trećim osobama. 

https://www.facebook.com/kinogorica
http://www.pouvg.hr/
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Organizator prikupljene podatke sudionika i dobitnika nagradnog natječaja briše nakon mjesec dana 

iz baze prikupljenih podataka. 

Članak 15. – Napomene 

Organizator ne odgovara za gubitak osvojene nagrade – polugodišnje ulaznice te se u slučaju gubitka 

ili uništenja kartice za istu ne može tražiti povrat novca ili bilo koja druga naknada štete.  

Organizator može odbiti polugodišnju ulaznicu ako se utvrdi da je krivotvorena ili da je njezina 

valjanost istekla ili da je ulaznica tako uništena da je nemoguće utvrditi njen sadržaj.  

Na polugodišnju ulaznicu nije dopušteno išta pisati, brisati, precrtavati ili popravljati. U suprotnom 

ulaznica će se smatrati nevažećom. 

 

Velika Gorica, 26. 1. 2023. 

Organizator 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VELIKA GORICA 


