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Radio Dalmacija d.o.o., Kralja Zvonimira 14, Split, OIB: 27746792432, objavljuje 

Pravila sudjelovanja u natječaju vještine i kreativnosti „UVIK UZ TEBE“ 

 

Članak 1. 

Priređivač Natječaj je Radio Dalmacija d.o.o., Kralja Zvonimira 14, Split, OIB: 27746792432 
(dalje u tekstu: Priređivač), a isti će se odvijati u programu i na društvenim mrežama Radio 
Dalmacije za potrebe promocije mobilne aplikacije Radio Dalmacije.  
 
Članak 2. 

Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u natječaju 
vještine i kreativnosti „UVIK UZ TEBE“ (dalje u tekstu: Natječaj). 
 
Članak 3. 

Svrha Natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka i za potrebe preuzimanja mobilne 
aplikacije Radio Dalmacije. 
 
Članak 4. 

Natječaj se realizira u razdoblju od petka, 5. lipnja 2020. g. do petka, 19. lipnja 2020. godine.  
 
Članak 5. 

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika u Natječaju i jednaka mogućnost za 
dobitak nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima. 
 
Članak 6. 

Pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni državljani Republike Hrvatske, a nemaju maloljetne 
osobe i djelatnici radijske postaje Radio Dalmacija i vezanih kompanija, stalni suradnici i 
članovi njihovih užih obitelji.  
 
Članak 7. 

Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu u Natječaju, a sudjelovati može višestruko s 
različitim video uradcima. 
 
Članak 8. 

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i 
dozvoljavaju da se njihovi podaci, video i tonski zapisi i slično mogu objaviti u programu i na 
društvenim mrežama Radio Dalmacije.  
Najvještiji sudionici koji osvoje Natječaj, pristaju da njihove prijave i podaci budu objavljeni u 
programu i na društvenim mrežama Radio Dalmacije te na stranicama trećih osoba, web 
stranicama i društvenim mrežama.  
 
 
Članak 9. 

Natjecatelji sudjeluju u Natječaju snimanjem i objavom video uratka  u kojem plešu slušajući 
mobilnu aplikaciju Radio Dalmacije.  
Na snimci se mora vidjeti da natjecatelji slušaju glazbu preko mobilne aplikacije Radio 
Dalmacije te se video objavljuje u postu na Instagram profilu natjecatelja, uz označavanje 
Radio Dalmacije i hashtag oznaku #uvikuztebe. 
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Koliko osoba će biti na snimci je ostavljeno na slobodni izbor natjecatelja, a ukoliko isti uradak 
osvoji žiri, nagrada se isplaćuje osobi koja je objavila prva snimku na svom instagram profilu u 
ime skupine.  
Video uradci se pregledavaju u razdoblju od 05. lipnja do 19. lipnja 2020. godine, a proglašenje 
je 19.lipnja 2020. godine tijekom dana, u programu i na društvenim mrežama Radio Dalmacije 
(u vremenu od 07-16 h istoga dana).  
Sve video uratke pregledat će stručni žiri Radio Dalmacije u sastavu Edita Lučić Jelić, Siniša 
Garbin i Ines Nosić.  
Tri (3) najkreativnije snimke prema njihovom sudu će Radio Dalmacija nagraditi iznosom od 
2.000,00 kn (slovima:dvijetisućekuna).  
Svakog dobitnika, odmah po osvajanju nagrade, Priređivač će kontaktirati kako bi se prikupili 
osobni podaci za potrebe isplate nagrade.  
Natječaj se temelji na slušanju mobilne aplikacije Radio Dalmacije i kreativnim izražavanjem u 
video uradcima na društvenim mrežama.   
 

Članak 10. 
Nagrade kao i uručenje nagrada osigurava Radio Dalmacija..  
Ukupni nagradni fond iznosi 6.000,00 kn (šesttisućakuna), a sastoji se od maksimalno 3 (tri) 
nagrade, pojedinačne vrijednosti 2.000,00 kn (dvijetisućekuna).                                     
 
Članak 11. 
Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja Natječaja provodi tročlana 
komisija Radio Dalmacije, o čemu se vodi zapisnik. 
Tročlanu komisiju čine: 
1. Karmen Kokeza 
2. Maja Lekšić 
3. Mario Nosić 
 

Članak  12. 
Priređivač Natječaja će dobitnika i javnost obavijestiti o osvajanju nagrade u programu i na 
društvenim mrežama Radio Dalmacije te naknadno istoga kontaktirati putem inboxa 
Instagram profila na kojem je objavljen nagrađeni video uradak.  
Isplata nagrade će biti organizirana po isteku Natječaja, ne prije.  
Priređivač nije odgovoran ukoliko dobitnik ne odgovara na zaprimljenu poruku putem iboxa 
Instagram profila ili ga se ne može kontaktirati u periodu od 7 (slovima:sedam) dana od dana 
objave te u tom slučaju Priređivač ne podliježe odgovornosti obeštećenja.  
 
Članak 13. 

Dobitnicima će se nagrade u obliku novčane isplate na račun u banci uplatiti nakon dostave 
podataka o vlastitom i valjanom IBAN računu Radio Dalmaciji, u roku od 7 (slovima:sedam) 
dana od dana objave dobitnika.    
Trenutkom isplate nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.  
Radio Dalmacija je dužna osigurati isplatu sukladno navedenom, u roku od 8 dana od dana 
isteka Natječaja. 
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Članak 14. 

U slučaju nastupa okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao 
predvidjeti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti 
Natječaj te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost. 
 
 
Članak 15. 

Sudjelovanjem u Natječaju svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog 
Pravilnika. U slučaju mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Splitu. 
 
Članak 16. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.radiodalmacija.hr a njegova 
valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika. 
 
 
U Splitu, 05.06.2020.  
 
Radio Dalmacija d.o.o. 
Hrvoje Turić, direktor 
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