
Ultra Split d.o.o. 

Kralja Zvonimira 14/III, Split, 

OIB 64994325694 

 

Objavljuje 
 

Pravila sudjelovanja u igri znanja i spretnosti – 'Meni u 3 slijeda vrijedan stipendije' 

 

Članak 1. 

Priređivač igre je Ultra Split d.o.o. Kralja Zvonimira 14/III, Split, OIB 64994325694, (dalje u 
tekstu: Priređivač), a ista će se odvijati u programu Ultre Split za potrebe promocije 
sponzora  VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN ASPIRA   (dalje u tekstu: Sponzor). 

Članak 2. 

Ovim Pravilima (dalje u tekstu: Pravila), Priređivač definira pravila sudjelovanja u 
nagradnoj igri (dalje u tekstu:Igra). 

 

Članak 3. 

Svrha Igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Sponzora i Priređivača. 

 

Članak 4. 

Igra se realizira u razdoblju od 23. kolovoza do 3. rujna 2021. godine. 

 

Članak 5. 

Ovim Pravilima se osigurava ravnopravnost svih sudionika u Igri i jednaka mogućnost 
dobitka nakon ispunjavanja uvjeta propisanih ovim Pravilima. 

 

Članak 6. 
Nagradna igra obuhvaća sve fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj, 
osim zaposlenika Priređivača i njihove uže obitelji, te zaposlenika Sponzora i njihove uže 
obitelji. 
 

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnoj igri u skladu sa zakonom. Za maloljetnu 
osobu Suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se 
starati. Maloljetnici se mogu natjecati u nagradnoj igri ukoliko imaju izričitu suglasnost 
roditelja ili skrbnika. 



Prema zakonu maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema 
zakonom propisanim uvjetima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili 
nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju. 

Eventualna višestruka prijava iste osobe može rezultirati isključivo jednokratnim 
sudjelovanjem. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, koja se isto tako može 
jednokratno iskoristiti. Nagradu nije moguće zamijeniti ua novčanu naknadu niti je 
prenosiva na drugu osobu. 

 

Članak 7. 

Sudjelovanjem u Igri sudionici prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i 
dozvoljavaju da se njihove priče, podaci iz prijave, tonski zapisi i slično mogu objaviti u 
eteru, na internet stranicama www.ultrasplit.hr, na Facebook i Instagram kanalima 
Priređivača i Sponzora. 

Sudionici sudjelovanjem u Igri pristaju na fotografiranje i snimanje prilikom preuzimanja 
nagrade, za potrebe promocije Igre i objave u medijima Priređivača i Sponzora. 

Sudionici Igre pristaju, bez iznimke, da Priređivač po potrebi koristi podatke prikupljene 
unutar Igre tijekom sljedećih 12 mjeseci za potrebe marketinga i promotivnih aktivnosti 
bez ikakve naknade Sudioniku. 

 

Članak 8. 

Za sudjelovanje u Igri slušatelji se prijavljuju slanjem maila na igra@ultrasplit.hr u kojem 
trebaju priložiti tri (3) fotografije 3 (tri) različita jela (meni u 3 slijeda) te opise, nazive i 
priču kojom bi predstavili svako jelo.  

Prijave se zaprimaju od 23. kolovoza do 3. rujna 2021. godine. 

Najoriginalnija gastro priča u fotografijama osvaja, prema mišljenju tročlane komisije Ultre 
Split, stipendiju Sponzora.  

U ovoj Igri dodjeljuje se jedna (1) stipendija na studiju Gastronomije Visoke škole Aspira u 
Splitu. 

Stipendija se dodjeljuje 3. rujna 2021. godine.  

 

Članak 9. 

Naputke o pravilima igre i svim potrebnim informacijama voditelji će komunicirati od 23. 
kolovoza do 3. rujna 2021. godine, od 8 sati ujutro do 22 sata navečer. 

Dobitnik se proglašava 3. rujna između 13 i 17 sati u programu Priređivača i na društvenim 
mrežama Priređivača.  

 

 

Članak 10. 

www.ultrasplit.hr
mailto:igra@ultrasplit.hr


Dodjelu i realizaciju stipendije osigirava Sponzor.  

Ukupni fond nagrade sastoji se od 1 (jedne) stipeendije u iznosu od 60.000,00 kuna 
(šezdesettisućakuna) na studiju gastronomije Visoke škole Aspira u Splitu.   

Korištenje stipendije omogućit će Sponzor po isteku Igre, za akademsku školsku godinu 
2021./2022. Trenutkom dodjele nagrade u programu Priređivača te slanjem podataka 
dobitnika Sponzoru, prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. 

 

Članak 11. 

Sukladno pozitivnim zakonskim propisima regularnost provođenja Igre provodi tročlana 
komisija Priređivača, o čemu se vodi zapisnik.  

Tročlanu komisiju čine: 

 Andrija Polić 

 Bojan Sabioncello 

 Nediljka Alfirević  

 

Članak 12. 

Priređivač Igre će dobitnika i javnost obavijestiti o dobitku u programu Priređivača te 
naknadno istoga kontaktirati  telefonskim putem o osvojenoj nagradi i preuzimanju. 
Preuzimanje nagrade bit će organizirano po isteku Igre, ne prije. Priređivač nije odgovoran 
ukoliko dobotnik ne odgovara ili odbija poziv kojim ga se obavještava o preuzimanju 
nagrade, te Priređivač u tom slučaju ne podliježe odgovornosti obeštećenja. 

 

Članak 13. 

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 
Igru te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost. 

 

Članak 14. 

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

 

Članak 15. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.ultrasplit.hr, a njegova 
valjanost traje do ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika. 

 

U Splitu, 18. kolovoza  2021. godine 

www.ultrasplit.hr


 

 


