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PRAVILA I UVJETI SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 

„MEDIJSKE NADE“ 

U Zagrebu, 4. prosinca 2014. godine 

 

1. Opća pravila 

Ovim se dokumentom definiraju uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju „Medijske nade“ (u 

nastavku: nagradni natječaj) koji organizira Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici 

Hrvatskoj, A. Cesarca 6, 10000 Zagreb. 

Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj organizira ovaj nagradni natječaj 

kako bi prikupio radove hrvatskih studenata na zadane teme vezane uz rad Europskog parlamenta 

te najkreativnije i najoriginalnije među njima nagradio putovanjem na sjednice Europskog 

parlamenta tijekom 2015. godine. Nagradni natječaj organizira se u više krugova u kojima se bira 12 

dobitnika nagrade te svaki od dobitnika putuje na jednu sjednicu Europskog parlamenta u 

Strasbourgu, s koje je dužan izraditi izvještaj te intervjuirati po jednog hrvatskog zastupnika u EP-u, 

a jedan od dobitnika hrvatskog povjerenika u Europskoj komisiji. 

 

2. Tijek nagradnog natječaja i uvjeti sudjelovanja 

U nagradnom natječaju mogu sudjelovati: 

 osobe u dobi od 18 do 26 godina koje pohađaju fakultet ili visoko učilište u Republici 

Hrvatskoj u akademskoj godini 2014./2015., što se na zahtjev dokazuje indeksom 

Da bi sudjelovali u nagradnom natječaju, sudionici natječaja moraju popuniti prijavni obrazac u 

sklopu internetske stranice www.europarl.hr Ureda za informiranje Europskog parlamenta u 

Republici Hrvatskoj.  

Uz polja s obveznim informacijama, potrebno je priložiti (uploadati) autorske radove u sljedećem 

formatu:  

http://www.europarl.hr/
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 link na novinarski video uradak u trajanju do 1 minute na zadanu temu, postavljen na neki 

od video-servera (Vimeo, You Tube i sl.) 

Istovremeno sa svoga Twitter-profila sudionik natječaja mora poslati tweet sljedećeg sadržaja: 

"Upravo prijavljen/a na natječaj #MedijskeNade  / cc. @EP_Zagreb." U tweetu mora označiti naš 

profil (@EP_Zagreb), uz obavezni hashtag #MedijskeNade.  

Video uradak mora sadržavati kreativni novinarski odgovor na zadanu temu nagradnog natječaja; 

najoriginalniji video-radovi ući će u izbor za pobjednika nagradnog natječaja. 

Video uradak mora biti rad osobe koja se prijavljuje. Jedna osoba može prijaviti najviše jedan rad za 

sudjelovanje u natječaju. 

Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj zadržava pravo ukloniti 

neprimjereni ili uvredljivi sadržaj, a autora takvog sadržaja isključit će iz daljnjeg sudjelovanja u 

nagradnom natječaju. 

Svaki sudionik nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na Ured za informiranje 

Europskog parlamenta prava korištenja sadržaja koji je prijavio na nagradni natječaj bez 

vremenskog ili teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i 

distribucije objavljenog sadržaja u promotivne svrhe, kao i pravo Ureda za informiranje Europskog 

parlamenta da prenese pravo korištenja sadržaja na treću osobu, bez vremenskog ili teritorijalnog 

ograničenja. 

Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem (kad ispuni prijavni obrazac i priloži autorski rad te na 

twitter profilu objavi svoje sudjelovanje u natječaju) potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima 

nagradnog natječaja i uvjetima sudjelovanja u nagradnom natječaju. 

Pobjednici krugova ovog natječaja bit će rad ili radovi koji - prema sudu žirija okupljenog u svrhu 

evaluacije pristiglih radova - na najoriginalniji i najkreativniji način odgovore na izazov zadane teme. 

Predselekciju obavlja Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj, a potom 

među nekoliko odabranih radova jedan od stalnih dopisnika hrvatskih medija iz Bruxellesa izabire 

dobitnika ili dobitnike.  

 

3. Nagrade  

Osoba koja je snimila najbolji novinarski video uradak na zadanu temu osvojit će pravo putovanja u 

Strasbourg (Francuska) tijekom održavanja naredne plenarne sjednice Europskog parlamenta u 
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Strasbourgu. U situacijama kada se dvije ili više sjednica održava u kratkom međusobnom razmaku, 

održat će se jedan krug natjecanja s dva ili više dobitnika od kojih će svaki dobitnik putovati na 

jednu od tih sjednica.  

Subvencija će pokriti troškove putovanja iz Hrvatske u Europski parlament u Strasbourgu, te 

troškove smještaja za dva noćenja. Raspored plenarnih sjednica Europskog parlamenta: 

http://www.europarl.hr/resource/static/files/calendrier2015_en.pdf 

Nije moguća zamjena nagrada, isplata u gotovini ili prijenos na treću osobu. 

 

4. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenih  

Izbor nekoliko najboljih novinarskih video uradaka na zadanu temu prijavljenih na natječaj odabrat 

će žiri sastavljen od predstavnika Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Republici 

Hrvatskoj, a potom će konačnu odluku donijeti jedan od dopisnika hrvatskih medija iz Bruxellesa. U 

slučaju nemogućnosti sudjelovanja hrvatskog dopisnika u konačnom odabiru, odluku će donijeti 

Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj. 

Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj pobjednike nagradnog natječaja 

objavljivat će na dan donošenja odluke na svojoj internetskoj stranici www.europarl.hr.  Ured za 

informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj imena i prezimena dobitnika (u obliku u 

kojem su navedeni prilikom prijave putem internetskog obrasca) objavit će istoga dana i na 

društvenim mrežama: na svom Facebooku (www.facebook.com/europarl.hr) i Twitteru 

(@EP_Zagreb).   

Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj će istoga dana poslati 

dobitnicima obavijest o osvojenoj nagradi na adresu e-pošte koju su unijeli prilikom prijave putem 

internetskog obrasca.  

Dobitnici moraju u roku od 24 sata od primitka obavijesti poslati potvrdu na e-mail adresu 

epzagreb@ep.europa.eu da su voljni sudjelovati u nagradnom putovanju u Europski parlament u 

Strasbourgu.  

Ako dobitnik organizatoru ne pošalje potrebne podatke, gubi pravo na nagradu, a nagrada se 

dodjeljuje idućem najbolje plasiranom sudioniku. 

Ako poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu i 

dodijeliti je idućem najbolje plasiranom sudioniku. 

http://www.europarl.hr/resource/static/files/calendrier2015_en.pdf
http://www.europarl.hr/
http://www.facebook.com/europarl.hr
mailto:epzagreb@ep.europa.eu
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5. Preuzimanje nagrada 

Dobitnici će u obavijesti o primitku nagrade dobiti i informacije o daljnjim koracima u preuzimanju 

nagrade. 

 

6. Sigurnost podataka 

Sudionici nagradnog natječaja ovlašćuju Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici 

Hrvatskoj da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika natječaja, u svrhu 

obavještavanja o nagradnom natječaju i u promotivne svrhe organizatora nagradnog natječaja. 

Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno 

radi provođenja nagradnog natječaja. 

 

7. Odgovornost  

Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj ne preuzima odgovornost za: 

 bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog 

natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba, 

 neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju, 

 (ne)funkcionioniranje internetske mreže na stranici www.europarl.hr te posljedice 

(ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge (ne)funkcioniranja, 

 (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju. 

Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima. 

 

8. Završne odredbe 

Sudionici nagradnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane 

sa sudjelovanjem u nagradnom natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem 

sudjelovanja u nagradnom natječaju u skladu s uvjetima sudjelovanja i slično). 

http://www.europarl.hr/
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U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih 

komunikacijskih kanala, kao što su telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Facebook i 

Twitter profilu, softver na društvenim mrežama Facebook i Twitter te drugo, a za koje 

komunikacijske kanale su sudionikovi kontakti dostupni organizatoru sa sudionikovog obrasca ili iz 

prihvaćanja uvjeta nagradnog natječaja. 

Pritužbe i reklamacije sudionika natječaja rješava Ured za informiranje Europskog parlamenta u 

Republici Hrvatskoj. U slučaju da su pritužbe utemeljene, Ured za informiranje Europskog 

parlamenta u Republici Hrvatskoj se obvezuje da će ih riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o 

tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 

Ured za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj pridržava pravo promjene pravila 

i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju. O svim promjenama i novostima organizator će 

sudionike obavijestiti na stranici Ureda za informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj 

www.europarl.hr. 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Ured za 

informiranje Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj nije odgovoran, odnosno koje nije mogao 

spriječiti, otkloniti ili izbjeći. 

 

 

 

 

http://www.europarl.hr/

