
 

 

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

Pravila sudjelovanja u natječaju vještine i znanja „Božićna potraga“ 

 
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 Radio Dalmacije za potrebe 
Sponzora Kaufmann i Hofmann d.o.o. (u daljnjem tekstu Sponzor). 
 
Članak 2. 

Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u natječaju 
vještine i znanja „Božićna potraga“ (dalje u tekstu: Natječaj). 
 
Članak 3. 

Svrha Natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Sponzora i Radio Dalmaciju. 
 
Članak 4. 

Natječaj se realizira u razdoblju od četvrtka, 26.studenog 2020. g. do petka 18.prosinca 2020. 
godine.  
 
Članak 5. 

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika 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, djelatnici radijske postaje Radio Dalmacija i vezanih kompanija, stalni suradnici i 
članovi njihovih užih obitelji kao ni zaposlenici Sponzora i članovi njihovih užih obitelji. 
 
Članak 7. 

Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim 
sudjelovanjem. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Odabrani natjecatelji 
jednokratno sudjeluju u Natječaju. Ukoliko se odabrani natjecatelj ne odazove na poziv 
upućen od strane voditelja ili programskog producenta, odnosno ako odabrani natjecatelj 
odbije sudjelovanje u Natječaju u trenutku kada je pozvan, iz bilo kojeg razloga, istog se neće 
naknadno kontaktirati za sudjelovanje. U tom slučaju, zovemo prvi idućeg najbržeg 
natjecatelja. 
 



 

 

 
 
 
 
Članak 8. 

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i 
dozvoljavaju da se njihovi podaci iz prijave, tonski zapisi i slično mogu objaviti u eteru, na 
Internet stranicama www.radiodalmacija.hr te na Facebook, Instagram i Twitter kanalima 
Radio Dalmacije.  
Najvještiji sudionici koji se prijave i osvoje Natječaj, pristaju da njihove prijave i podaci budu 
objavljeni na stranicama trećih osoba, web stranicama i društvenim mrežama Sponzora. 
Prilikom preuzimanja nagrade, sudionici Natječaja pristaju na fotografiranje za potrebe 
promocije Natječaja i objave u medijima Priređivača i Sponzora.  
 
Članak 9. 

Za sudjelovanje u Natječaju natjecatelji se prijavljuju slanjem SMS poruke na 616263 (cijena 
poruke je 3,72 kn, PDV uključen).  
SMS mora sadržavati ime i prezime, adresu te ključnu riječ 'potraga'.  
Prijave se zaprimaju na znak (govorni poziv na slanje poruke) voditelja u eteru Radio 
Dalmacije, u razdoblju od 03.prosinca 2020. do 16.prosinca 2020. godine (uključujući i 
navedene datume). 
Radijski voditelj i/ili programski producent kontaktira natjecatelja koji je prvi na znak 
voditelja poslao SMS poruku i započinje igru u programu.  
Svakog dobitnika će odmah po osvajanju dnevne nagrade kontaktirati Priređivač na istovjetni 
broj s kojeg je zaprimljena prijava, kako bi se prikupio OIB i broj osobne iskaznice dobitnika 
za potrebe preuzimanja dnevne nagrade.  
Natječaj se temelji na slušanju programa Radio Dalmacije i prepoznavanja lokacija u 
Dalmaciji gdje se nalaze izgubljeni 9 sobova i Djed Božićnjak. Sobovi i Djed Božićnjak se 
javljaju u programu Radio Dalmacije kroz audio zagonetke (audio datoteka Božićna potraga) 
od 03.prosinca 2020. do 16.prosinca 2020. godine (deset radnih dana). 
Radijski voditelj i/ili programski producent kontaktira prvog natjecatelja i pruža mu 
mogućnost da uživo u programu, nakon preslušavanja pripremljene audio datoteke (Božićna 
potraga), pokuša prepoznati lokaciju gdje se nalazi sob ili Djed Božićnjak. Natjecatelj treba 
navesti točno mjesto (lokaciju) gdje se nalazi izgubljeni sob ili Djed Božićnjak.  
Slušatelj koji prepozna točnu lokaciju soba ili Djeda Božićnjaka osvaja dnevnu nagradu u 
iznosu 2.000,00 kn (dvijetisućekuna) u poklon bonovima Sponzora, i natjecanje je za taj dan 
završeno.  
Natjecanje se nastavlja s novom audio datotekom sljedeći radni dan.  
 

Članak 10. 
Nagrade kao i uručenje nagrada osigurava Sponzor.  
Ukupni nagradni fond iznosi 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna), a sastoji se od maksimalno 
10 (deset) dnevnih nagrada, pojedinačne vrijednosti 2.000,00 kn (dvijetisućekuna) u poklon 
bonovima Sponzora.                                   
 

http://www.radiodalmacija.hr/


 

 

 
 
 
 
Članak 11. 
Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja Natječaja provodi tročlana 
komisija Radio Dalmacije, o čemu se vodi dnevni zapisnik. 
 
Tročlanu komisiju čine: 
1. Fani Valenti 
2. Maja Lekšić 
3. Nataša Filipović 
 

Članak  12. 
Priređivač Natječaja će dobitnika i javnost obavijestiti o dobitku u programu Radio Dalmacije 
te naknadno istoga kontaktirati telefonskim putem o osvojenoj nagradi i preuzimanju. 
Preuzimanje nagrade bit će organizirano po isteku Natječaja, ne prije. U trenutku 
preuzimanja nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema Dobitniku. Priređivač 
nije odgovoran ukoliko dobitnik  ne odgovara ili odbija  poziv (višestruki) kojim ga se 
obavještava o preuzimanju nagrade, te u tom slučaju Priređivač ne podliježe odgovornosti 
obeštećenja.  
 
Članak 13. 

Nagrade u obliku poklon bonova Sponzora, dobitnici podižu uz predočenje zakonski valjanog 
identifikacijskog dokumenta koji je identičan podacima koje je natjecatelj naveo. 
Nagradu nije moguće zamijeniti za novčanu naknadu.  
Preuzimanje finalnih nagrada bit će organizirano po isteku Natječaja, ne prije.  
Trenutkom dodjele nagrade u programu Radio Dalmacije te slanjem podataka dobitnika 
Sponzoru, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.  
Sponzor je dužan osigurati preuzimanje sukladno navedenom, u roku od 30 dana od isteka 
Natječaja. 
 
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, 26.11.2020.  

http://www.radiodalmacija.hr/

