
 

 

NAGRADNI NATJEČAJ: »30 STIPENDIJA ZA 30 GODINA TOKIĆA« 
 
 

Članak 1. Priređivač 
 
Nagradni natječaj »30 STIPENDIJA ZA 30 GODINA TOKIĆA« priređuje društvo Tokić, d.o.o. iz Sesveta, 
Ulica 144. Brigade Hrvatske vojske 1a, OIB: 74867487620. (dalje u tekstu Priređivač), a povodom 30-
og rođendana društva Tokić d.o.o.  
 

Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja 
 
Nagradni natječaj započinje 30. listopada 2020. i traje do 30. studenog 2020., a organizira se  i 
provodi na području Republike Hrvatske. 
 
Priređivač zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja natječaja i datuma proglašenja pobjednika. 
 

Članak 3. Objava pravila nagradnog natječaja 
 
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na internet stranici www.tokic.hr. 
 

Članak 4. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju 
 
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati svi redovni učenici i studenti s prebivalištem ili boravištem 
u Republici Hrvatskoj.  
  

Članak 5. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju 
 
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je snimiti motivacijski video u trajanju od jedne 
minute u kojem je potrebno objasniti »Zašto baš ti zaslužuješ Tokić stipendiju« te isti poslati na 
press@tokic.hr najkasnije do 30.11.2020.  
 
U prijavi je potrebno dodatno navesti:  

• Ime i Prezime 

• Datum rođenja 

• Naziv škole ili fakultet koji pohađate 

• Broj računa na koji vam može biti isplaćena stipendija 
 
Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati. 
 

Članak 6. dobitnici i isplata nagrade 
 
30 najboljih prijava osvaja jednokratnu stipendiju u iznosu od 3.000,00 HRK, a koja će dobitnicima 
biti isplaćena u roku od 15 dana od proglašenja pobjednika na IBAN računa pobjednika kojeg je 
naveo prilikom prijave na natječaj. 
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Članak 7. Proglašenje pobjednika natječaja 
 
Imena svih pobjednika natječaja biti će objavljena na Tokić facebook stranici 
https://www.facebook.com/TokicAutodijelovi/ te na Tokić web stranici https://www.tokic.hr/ u 
roku od 8 dana od završetka natječaja, a pobjednici će u istom roku biti obaviješteni telefonski ili e-
mailom. 
 

Članak 8. Korištenje osobnih podataka 
 
Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici prihvaćaju ova pravila te su suglasni da se, postanu li 
dobitnici stipendije, njihovo ime i prezime, fotografija i video uradak mogu javno objaviti i bez 
naknade upotrebljavati u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili videomaterijalu u svrhu upoznavanja 
javnosti s rezultatima natječaja. 
 
Sudjelovanjem u natječaju sudionik daje svoju izričitu privolu organizatoru da prikuplja, obrađuje i 
upotrebljava njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj mobitela ili telefona, e-mail 
adresu, broj računa) za potrebe provedbe natječaja. 
 
Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podatci sudionika u 
nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom. 
Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim 
ako sudionik za to ne da zasebnu privolu. 
  
 

Članak 9. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila 
 
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u 
što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno 
i ostale sudionike. 
 
Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim 
izmjenama pravila biti obaviješteni putem internet stranice www.tokic.hr. 
 
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski 
građanski sud u Zagrebu. 
 
Ova pravila vrijede od 30.10.2020.  
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