
 

 

 

 

 

 

 

Uvjeti i pravila nagradnog natječaja „Nomago Travel vam pomaže 

organizirati medeni mjesec iz snova“ 

 

1. Tvrtka i sjedište priređivača 

Priređivač nagradnog natječaja pod nazivom „Nomago Travel vam pomaže organizirati 

medeni mjesec iz snova“ je Nomago Mobility d.o.o., OIB: 70852164421, sa sjedištem u 

Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 22, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: Priređivač). 

2. Svrha nagradne igre 

Svrha nagradne igre je promocija organizacije medenog mjeseca i branda Nomago 

Travel. 

3. Naziv nagradne igre, vrijeme i mjesto održavanja 

Naziv nagradnog natječaja je „Nomago Travel vam pomaže organizirati medeni mjesec iz 

snova“. Nagradni natječaj traje od 13.2.2020. do 9.3.2020. Nagradni natječaj održavat će 

se na Instagram profilu @nomagotravelhr te na Instagram profilima sudionika. 

4. Sudionici nagradnog natječaja 

Pravo sudjelovanja imaju sve punoljetne fizičke osobe s hrvatskim državljanstvom i 

prebivalištem u Republici Hrvatskoj, osim radnika Priređivača, članova njihove uže obitelji 

te osoba koje stalno poslovno surađuju s Priređivačem nagradnog natječaja.  

Otvoreni račun na društvenoj mreži Instagram preduvjet je za sudjelovanje. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. Uvjeti i način sudjelovanja 

Sudjelovati u nagradnom natječaju moguće je od 13.2.2020. do 9.3.2020. putem 

Instagram profila @nomagotravelhr (www.instagram.com/nomagotravelhr/) te Instagram 

profila sudionika. Nagradni natječaj objavljuje se na web stranici putovanja.nomago.hr te 

u društvenim i ostalim medijima. 

Kupovina bilo kojeg proizvoda nije preduvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri.  

Sudionik treba u obliku Instagram storyja reći koja je njihova destinacija iz snova za 

medeni mjesec te objasniti zašto baš njima trebamo pomoći. Story može biti u obliku 

slike, videa, teksta ili kombinacije te treba biti označen s @nomagotravelhr i 

#nomagotravelmedeni.  

Ograničenja sudjelovanja: 

• U nagradnom  natječaju ne smiju sudjelovati radnici i stalni poslovni suradnici 

Priređivača kao niti članovi njihove uže obitelji. 

• U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati građani koji nemaju prebivalište u 

Republici Hrvatskoj ni hrvatsko državljanstvo. 

Sudionici nagradnog natječaja sami snose troškove sudjelovanja u nagradnom natječaju. 

Troškovi sudjelovanja, između ostaloga, uključuju: 

- troškove pristupa internetu, 

- troškove prijenosa podataka s interneta. 

Smatra se da samim sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik pristaje na sve 

uvjete povezane s nagradnim natječajem odnosno da prihvaća ova Pravila nagradnog 

natječaja. 

 

 

https://www.instagram.com/nomagotravelhr/
https://putovanja.nomago.hr/


 

 

 

 

 

6. Prekid sudjelovanja 

Sudionici mogu u bilo koje vrijeme prekinuti svoje sudjelovanje u nagradnom natječaju za 

vrijeme trajanja nagradnog natječaja slanjem poruke na marketing@nomago.hr. Nakon 

primitka poruke sudionik će biti isključen iz nagradnog natječaja. 

7. Nagradni fond 

Glavna nagrada se dodjeljuje u obliku poklon bona Nomago Travel u vrijednosti od 4.000 

HRK, u skladu s ovim uvjetima i pravila. 

8. Odabir dobitnika 

Dobitnički par nagradnog natječaja odabrat će komisija na temelju najoriginalnijeg storyja 

na Instagram profilu. 

Komisija se sastoji od dva člana agencije Nomago Travel. 

9.  Objava dobitnika 

Dobitnik će obavijest o nagradi primiti putem Instagram poruke dan nakon završetka 

nagradnog natječaja, 10.3.2020.  

Dobitnik izričito dozvoljava objavu svojeg imena, prezimena i videa s moguće podjele te 

korištenja nagrade na web stranicama Priređivača, na njegovom Instagram profilu, 

Facebook stranici ili u bilo kojim drugim medijima i društvenim mrežama, za što neće  

tražiti plaćanje ili naknadu od Priređivača. Istodobno se odriče prava pregledavanja, 

odobravanja, izmjene i protivljenja bilo kakvoj upotrebi građe, uređivačkom izboru ili 

izgledu materijala koji će se objaviti.  

Dobitnik će biti objavljen na web stranici putovanja.nomago.hr te na društvenoj mreži 

Instagram na kojoj se odvijao nagradni natječaj najkasnije tjedan dana nakon odabira 

dobitnika. 

Rezultati nagrade su konačni. Na njih nije moguća žalba.  

 

 



 

 

 

 

 

10. Preuzimanje nagrade  

Uvjet za dobivanje nagrade je da se dobitnik slaže s ovim Pravilima te da ispunjava 

uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju. 

Dobitnik mora poslati svoje podatke (ime i prezime, e-mail, adresu i telefonski broj) u 

posebnoj poruci na društvenoj mreži Instagram ili na e-mail marketing@nomago.hr u 

roku od 5 radnih dana od objavljivanja rezultata. 

Akontaciju poreza na dohodak za sve nagrade plaća Priređivač, a dobitnici su kao 

obveznici poreza na dohodak Priređivaču dužni u pisanom obliku dostaviti točne osobne 

podatke (ime i prezime, adresu stalnog/trenutnog prebivališta, porezni ured, svoj OIB) i to 

najkasnije u roku 5 radnih dana od primitka obavijesti o dodjeli nagrade (ili u drugom roku 

koji će biti naveden u primljenoj obavijesti o nagradi). 

Ostale potencijalne porezne obveze i/ili troškove vezane uz nagradu snosi sam dobitnik. 

Ako se dobitnik odrekne nagrade nema nikakvih zahtjeva prema Priređivaču zbog ovog 

nagradnog natječaja. Rezultati su konačni i žalbe se ne mogu podnijeti. 

11. Općenito o nagradi 

Poklon bon će Priređivač poslati dobitniku na adresu koju potonji pošalje Priređivaču, 

najkasnije u roku 10 radnih dana nakon završetka nagradnog natječaja. Poklon bon 

Nomago Travel vezan je na ime i prezime dobitnika te se može unovčiti za sve usluge 

koje nudi agencija Nomago Travel, kao što su avio karte, smještaj, prijevoz ili osiguranje 

u okviru putovanja za medeni mjesec. 

Poklon bon u vrijednosti od 4.000 HRK mora biti upotrjebljen najkasnije u roku 1 godine 

nakon datuma izdavanja.  

Nagradu nije moguće zamijeniti za novčani ekvivalent nagrade ili bilo koju drugu 

nagradu. Dobitnik nagrade ne može se žaliti na Priređivača (npr. u vezi s kvalitetom 

nagrade itd.). 

 



 

 

 

 

 

Prijenos nagrade na treću osobu nije moguć.  

U slučaju nepotpunih, netočnih ili neistinitih podataka (e-mail ili drugi osobni podaci) 

Priređivač zadržava pravo isključiti sudionika iz nagradnog natječaja. 

Sudionik gubi pravo na nagradu ako Priređivač utvrdi da: 

• sudionik nije ispunio uvjete sudjelovanja; 

• je sudionik kršio uvjete i pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju; 

• u slučaju prijava: ako je prijava bila na bilo koji način neprimjerena.  

Priređivač ima pravo tražiti da dobitnik u određenom roku i na traženi način dokaže svoj 

identitet. Ako dobitnik to ne želi napraviti gubi i pravo na nagradu. 

Ako sudionik izgubi pravo na nagradu Priređivač će daljnjim odabirom odabrati sljedećeg 

dobitnika. 

12. Isključenje odgovornosti 

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za: 

• potencijalnu nefunkcionalnost društvenih mreža Facebook ili Instagram, 

• nefunkcionalnost prodajnih kanala kao posljedica nestanka interneta ugovornih 

partnera, nestanka električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi privremeno 

mogle ometati upotrebu web stranice, 

• bilo kakve posljedice koje bi sudionici trpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju 

na koje Priređivač nema utjecaja, 

• bilo kakve posljedice pri korištenju nagrade. 

 

 

 



 

 

 

 

 

13. Obveze dobitnika nagrade 

Ako se dobitnik ne pridržava ovih pravila s određenim uvjetima za prihvaćanje nagrade, 

odnosno nagradu odbaci ili ne pruži potrebne podatke u navedenim rokovima smatra se 

da ne želi primiti nagradu te je Priređivač nagradnog natječaja u odnosu na dobitnika 

oslobođen svih obaveza. Ako sudionik izgubi pravo na nagradu Priređivač odlučuje hoće 

li nagradu dodijeliti nekom drugom ili ne.  

Sudionici nagradnog natječaja Priređivaču, tj. agenciji Nomago Travel dozvoljavaju 

upravljanje, održavanje i obradu zbirke prikupljenih osobnih podataka (ime i prezime, e-

mail, adresa, telefonski broj, OIB, video). Priređivač se obvezuje zaštititi prikupljene 

podatke za koje važeći propisi određuju obvezu zaštite, u skladu s važećim nacionalnim 

zakonodavstvom iz područja zaštite osobnih podataka i Općom uredbom o zaštiti 

podataka (u daljnjem tekstu: GDPR), te ih koristiti  u promotivne svrhe isključivo uz 

prethodni pristanak svakog pojedinca. 

Sudjelovanjem se sudionik slaže s uvjetima nagradnog natječaja. 

14. Dostupnost pravila 

Pravila nagradnog natječaja objavljena su na web stranici putovanja.nomago.hr. 

15. Ostale odredbe 

Priređivač nagradnog natječaja zadržava pravo izmjene ovih Pravila ako to zahtijevaju 

pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svakoj mogućoj promjeni ovih pravila sudionici 

će biti obaviješteni putem objave na internetskoj stranici putovanja.nomago.hr. Nastavak 

sudjelovanja u nagradnom natječaju nakon objave mogućih promjena smatra se kao 

prihvaćanje i slaganje s promjenama.  

Za sve moguće sporove koji proizlaze iz nagradnog natječaja koji se ne mogu riješiti 

sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu. 

Ova pravila stupaju na snagu na dan prijema: 13.2.2020. 

 

https://putovanja.nomago.hr/
https://putovanja.nomago.hr/


 

 

 

 

 

Organizator nagradnog natječaja: 

Nomago Mobility  d.o.o. 

Ulica Andrije Hebranga 22  

10 000 Zagreb 

 

 

 

 

 

 


