
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA AUTOKLUBA RIJEKA  

“28. MAŠKARANI AUTORALLY PARIZ-BAKAR U SLICI” 

 

1) UVODNE NAPOMENE 

Autoklub Rijeka, Dolac 11, Rijeka, OIB: 93075770066 (dalje u tekstu: Organizator) utvrđuje 

Pravila nagradnog natječaja: “28. Maškarani autorally Pariz-Bakar u slici” 

(u daljnjem tekstu: Natjecanje). 

Natjecanje se održava u razdoblju od 23.02.2019. do 05.03.2019. u 12:00 sati u svrhu promocije 
Maškaranog autorallyja. 
Pravila Natjecanja bit će objavljena na internetskoj stranici www.ak-rijeka.hr i na Facebook 
stranici Organizatora. 
 

2) PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u 
Republici Hrvatskoj. Radnici Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, 
djeca, sestre i braća) ne mogu sudjelovati u Natjecanju. 

3) KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Za sudjelovanje u Natjecanju potrebno je dostaviti fotografiju 28. Maškaranog relija Paris – Bakar, 
koji će se održati 23.02.2019., na e-mail adresu webmaster@ak-rijeka.hr, s naslovom e-maila "28. 
Pariz-Bakar fotonatječaj" te popunjenom i potpisanom prijavnicom koja se može preuzeti na 
internetskoj stranici http://bit.ly/fotonatjecaj-prijavnica.  
Svaki autor može prijaviti najviše 2 fotografije.  
Svi sudionici koji dostave prijavnicu i fotografiju na zadanu temu ulaze u izbor za nagradu.  
Prijave zaključujemo 28. 02. 2019. U 12:00.  

 
4) DODJELA NAGRADA 

Sve primljene fotografije objavit će se na Facebook stranici Organizatora “28. Maškarani autorally 
Pariz-Bakar – fotonatječaj”.  
Za fotografije će se moći glasati “lajkom” do ponedjeljka, 04.03.2019.u 12:00 sati. Od pet 
fotografija s najviše lajkova tročlano povjerenstvo u sastavu radnika Organizatora će odrediti 
redoslijed fotografija koje najbolje odražavaju duh maškaranog relija.  
Rezultati će se objaviti 05.03.2019. u 12:00 sati na internetskoj stranici www.ak-rijeka.hr te na 
Facebook stranici Organizatora. 
 
Autorima najboljih fotografija bit će dodijeljene sljedeće nagrade: 

http://www.ak-rijeka.hr/
http://www.ak-rijeka.hr/


 Prva nagrada: članski paket Europa u vrijednosti 520,00 kn; 

 Druga nagrada: članski paket Optimum u vrijednosti 320,00 kn;  

 Treća nagrada: članski paket Start u vrijednosti 220,00 kn;  

 Četvrta nagrada: poklon paket Autokluba Rijeka; 

 Peta nagrada: monografija “Maškarani autorally Pariz – Bakar” 

Preuzimanjem nagrade i potpisom prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku 
nagrade. 
Ako dobitnik ne preuzme nagradu u roku od 30 dana od postignutog rezultata, znači da se odriče 
prava na nagradu, a Organizator zadržava pravo dodjeljivanja nagrade sljedećem dobitniku. Nije 
dopuštena zamjena nagrade za novac ili bilo koju drugu vrijednost od nagrada navedenih u ovim 
Pravilima. 
Sudjelovanjem u Natjecanju sudionici daju privolu Organizatoru za korištenje nagrađenih 

fotografija u promidžbenim materijalima te za popularizaciju manifestacije Maškarani autorally 

Pariz-Bakar. 

5) RJEŠAVANJE SPOROVA 

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja stranke će sve sporove iz 
ovoga Nagradnog natječaja rješavati sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti rješavanja 
spora nadležan je sud u Rijeci. 

6) ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju Sudionici pristaju da Organizator obrađuje njihove 
osobne podatke koje su dali prilikom sudjelovanja u ovom Nagradnom natječaju u svrhu 
provođenja Nagradnog natječaja.  
Organizator je voditelj obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti osobnih 
podataka.  
Osobni podaci se obrađuju u svrhe provedbe Nagradnog natječaja, a temeljem privole za 
sudjelovanjem u natječaju.  
Sudionik ima pravo zatraži pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje, ograničavanje obrade 
osobnih podataka kao i pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka te pravo na 
prenosivost podataka.  
 

7) IZMJENA PRAVILA 

Organizator zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će Sudionici biti obaviješteni 
putem stranice www.ak-rijeka.hr. 
 

U Rijeci, 18.02.2019. 

http://www.ak-rijeka.hr/

