
Pravila i uvjeti kreativnog natječaja „Školarci trče ...i 
pišu“ 
 
Cijenimo trud svih sudionika natječaja „Školarci trče ...i pišu“ i zato želimo definirati pravila u 

kojima će se osjećati zaštićenima. 

 

1. Svrha i trajanje natječaja 

U natječaju „Školarci trče ...i pišu“ želimo nagraditi polaznike adidas škole trčanja u Zagrebu i 

Rijeci koji su upisani u školu trčanja u 2014. godini. U natječaju mogu sudjelovati i ostvariti pravo 

na nagradu (adidas BOOST™ tenisice po izboru, mjesečna kotizacija za adidas školu trčanja i 

objava teksta na www.vecernji.hr/trcanje te nagrada za sve koji sudjeluju u natječaju koja se 

sastoji od kape za trčanje s tehnologijom CLIMACOOL®.) isključivo državljani Republike 

Hrvatske. Polaznici škole se pozivaju na kontakt mail škole trčanja poslati svoje autorske tekstove 

o vlastitim trkačkim iskustvima te tako sudjelovati u natječaju. 

 

Natječaj se provodi u dva kruga – prvi se održava od 11. kolovoza 2014. do 25. kolovoza 2014., a 

drugi od 1. rujna 2014. godine do 15. rujna 2014. godine. Uzet će se u obzir samo tekstovi 

pristigli do ponoći posljednjeg dana trajanja pojedinog kruga natječaja.  

 

Autor najkreativnijeg i najinspirativnijeg teksta u svakom krugu, prema ocjeni tročlanog stručnog 

žirija će biti proglašen pobjednikom kruga natječaja i osvaja nagradu – adidas BOOST™ tenisice 

po izboru, mjesečnu kotizaciju za adidas školu trčanja te objavu pobjedničkog članka na specijalu 

o trčanju na web stranici Vecernji.hr/trcanje. Svi prijavljeni u bilo kojem krugu natječaja za svoju 

prijavu će biti nagrađeni adidas kapom za trčanje s tehnologijom CLIMACOOL®. Kreativni 

autorski radovi po izboru organizatora će biti objavljeni na web stranici www.skola.trcanje.hr, a 

pobjednički tekstovi iz oba kruga će biti objavljeni na specijalu o trčanju na web adresi 

www.vecernji.hr/trcanje te adidastrcanje.hr. 

 

2. Nagrade i pravo na nagradu 

Odluka o izboru dobitnika krugova natječaja temeljit će se na ocjeni tročlanog stručnog žirija. Ime 

dobitnika svakog kruga će uz prijavljeni tekst biti objavljeno putem Facebook stranice adidas 

škole trčanja do 1. rujna za prvi krug natječaja te do 22. rujna za drugi krug natječaja. 

 

Nagrada za pobjednike iz oba kruga sastoji se od adidas BOOST™ tenisica po izboru, mjesečne 

kotizacije za adidas školu trčanja te objave teksta na specijalu o trčanju na web stranici 

Vecernji.hr/trcanje. Svi prijavljeni će biti nagrađeni adidas kapom za trčanje s tehnologijom 

CLIMACOOL®. 

 

Dobitnik i svi prijavljeni se pozivaju javiti radi detalja o preuzimanju glavne nagrade i nagrade za 

sudjelovanje na mail info@aktivan-zivot.hr, koji će biti objavljen u istom statusu u kojem se 

proglašava pobjednik.  

 

Dodjela nagrada će se organizirati na dva adidas kvartovska krosa koji se održavaju 7. rujna u 

Maksimiru te 27. rujna u Sigečici. Ukoliko dobitnik nije u mogućnosti prisustvovati dodjeli nagrade, 

organizator će organizirati dostavu nagrade na adresu dobitnika.  

http://www.skola.trcanje.hr/
http://www.vecernji.hr/trcanje
mailto:info@aktivan-zivot.hr


 

Sudionici, kao i dobitnici u nagradnom natječaju „Školarci trče ...i pišu“ nemaju pravo zahtijevati 

drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladnom ovim 

Pravilima i uvjetima natječaja. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili 

usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku. 

  

3. Pravila natječaja i regulativne mjere 

Svaki polaznik adidas škole trčanja koji je upisan u školu u Zagrebu ili Rijeci u 2014. godini može 

prijaviti samo jedan autorski tekst. Nikako nije dopušteno korištenje teksta iz bilo kojeg izvora za 

koje se nema dokazivo pravo korištenja. U slučaju da organizator posumnja kako tekst nije 

autorski rad, zadržava pravo isključenja iz natječaja kako bi se poštovala prava ostalih 

natjecatelja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku 

natječaja, zadržava pravo isključenja natjecatelja iz natječaja. Organizator zadržava pravo 

izmjene pravila natječaja u bilo kojem trenutku održavanja natječaja, bez prethodne najave i 

dodatnog obaviještavanja sudionika natječaja o izmjenama koje stupaju na snagu.  

 

Suglasnost s pravilima natječaja i uvjetima korištenja 

 

Sudionici natječaja suglasni su s ovim Pravilima i uvjetima korištenja.  

 

 


