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PRAVILA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 

#OVAJPUTGLASAM #IZBORIEU2019 

UREDA EUROPSKOG PARLAMENTA U HRVATSKOJ 

 

Zagreb, 25. travnja 2019. godine 

1. Opća pravila 

Ovim se Pravilima definiraju uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju (u nastavku: 

Natječaj) kojega organizira Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj, A. Cesarca 4-6, 10000 

Zagreb. 

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj organizira ovaj Natječaj kako bi potaknuo raspravu 

te potaknuo hrvatske srednjoškolke i srednjoškolce da pozovu što više svojih sugrađana da 

izađu na europske izbore 26. svibnja 2019. godine. Smisao Natječaja je promovirati izbore 

i potaknuti raspravu o važnosti glasanja među građanima.  

Školu koja najuspješnije bude promicala važnost glasanja i europske izbore 26. svibnja 

2019. uz objavu jedinstvenih poveznica na platformu www.ovajputglasam.eu, Europski 

parlament nagradit će sudjelovanjem u programu "Euroscola" i odlaskom u Europski 

parlament u Strasbourgu (Francuska) u drugom dijelu 2019. godine. 

Natječaj je otvoren od četvrtka, 25. travnja 2019. do ponedjeljka, 27. svibnja 2019. 

godine. 

 

2. Tijek Natječaja i uvjeti sudjelovanja 

U nagradnom natječaju može sudjelovati učenik/ca u dobi od 16 do 19 godina koji će u 

školskoj godini 2019./2020. pohađati srednju školu u Republici Hrvatskoj, a u ime te iste 

škole.  

http://www.ovajputglasam.eu/
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Svi koraci vezani uz prijavu su sljedeći. 

Upute za učenice i učenike 

KORAK BROJ 1: Registrirajte se na internetskoj stranici Europskog parlamenta 

www.ovajputglasam.eu. Nakon registracije na vaše e-mail adrese stići će vaša jedinstvena 

poveznica koja vodi na ovu stranicu. Poveznicu možete dijeliti s prijateljima, obitelji i 

susjedima kako bi se i oni registrirali. Upravo putem vaših jedinstvenih poveznica pratit 

ćemo najuspješnije učenice i učenike te odrediti tko od njih osvaja nagradu. Ako ste već 

registrirani na stranici www.ovajputglasam.eu i imate svoju jedinstvenu poveznicu, to je 

poveznica koju trebate koristiti i u ovom natječaju. U slučaju da ste već sudjelovali u 

prošla dva natječaja, ne možete dijeliti poveznicu koja je već bila korištena. Internetska 

stranica www.ovajputglasam.eu precizno bilježi koliko se drugih osoba na stranicu prijavilo 

putem vaših jedinstvenih poveznica. Upravo one učenice i učenici putem čijih se 

jedinstvenih poveznica u razdoblju od 25. travnja 2019. do 27. svibnja 2019. godine na 

stranici registrira najviše drugih osoba, ući će u uži izbor ovog natjecanja kako bi za sebe i 

još 24 učenika/ca te 2 mentora iz svoje srednje škole osvojio/la putovanje u Europski 

parlament u Francuskoj u drugom dijelu 2019. godine. Nakon registracije i dobivanja 

jedinstvene poveznice www.ovajputglasam.eu, koraci su sljedeći.  

KORAK BROJ 2: Podijelite video „Biraj svoju budućnost“ na svojim Facebook i Instagram 

profilima. Obavezno označite Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj (na Facebooku 

@Europski parlament Ured za informiranje u Hrvatskoj; na Instagramu @EP_Hrvatska) 

u svakoj od objava. Učenici koji dijele svoje jedinstvene poveznice, trebali bi podijeliti 

Facebook ili YouTube link videa na svojim profilima te tako sakupiti dodatne bodove. 

Poveznice koje trebate podijeliti su:  epfacebook.eu/chooseyourfuture  + 

epyoutube.eu/chooseyourfuture. 

KORAK BROJ 3: Objavite svoju uključenost u #izboriEU2019 na kreativan način na 

društvenim mrežama i dodajte svoju jedinstvenu poveznicu. Kreativnu objavu (fotografiju, 

GIF, boomerang, video, kviz...) podijelite sa svojim pratiteljima na Instagram ili Facebook 

profilu (najbolje na onoj društvenoj mreži na kojoj ste najaktivniji i na kojoj imate najviše 

pratitelja i prijatelja) između 25. travnja i 27. svibnja 2019. godine. U tekst objave 

http://www.ovajputglasam.eu/
http://www.ovajputglasam.eu/
http://www.ovajputglasam.eu/
http://www.ovajputglasam.eu/
http://www.epfacebook.eu/chooseyourfuture
http://www.epyoutube.eu/chooseyourfuture
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obavezno uključite hashtagove #ovajputglasam #izboriEU2019 i označite profile Ureda 

Europskog parlamenta u Hrvatskoj (na Facebooku @Europski parlament Ured za 

informiranje u Hrvatskoj; na Instagramu @EP_Hrvatska). Prilikom objave u tekst objave 

obavezno dodajte i svoju jedinstvenu poveznicu na internetsku stranicu 

www.ovajputglasam.eu i pozovite svoje pratitelje da se upravo putem ove vaše jedinstvene 

poveznice registriraju na istoj ovoj stranici. Ovaj dio ključan je za vaš plasman u natječaju 

jer upravo preko vaših individualnih poveznica pratimo koliko se vaših prijatelja, roditelja i 

susjeda registriralo na stranicu www.ovajputglasam.eu. Poveznicu možete objaviti koliko 

god puta želite na svojim profilima. 

 

 

 

Mentor/mentorica u posljednjoj fazi Natječaja mora poslati ispunjenu formu s imenima 

učenica i učenika koji su sudjelovali u Natječaju na e-mail adresu Ureda Europskog 

parlamenta u Hrvatskoj (epzagreb@ep.europa.eu). 

VAŽNO: Iz sudjelovanja u ovom Natječaju automatizmom su isključene sve učenice i 

učenici koji su pobijedili u prethodna dva natječaja #ovajputglasam #izboriEU2019 

Europskog parlamenta, objavljena u prosincu 2018. godine i veljači 2019. godine te 

učenice i učenici čije su škole ambasadori Europskog parlamenta (EPAS). 

 

Upute za mentorice i mentore  

Na e-mail adresu epzagreb@ep.europa.eu do kraja dana u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. 

godine, pošaljite ispunjenu priloženu formu sa svim podacima koji su navedeni. Posebno je 

važno poslati popis svih učenica i učenika koji su se uključili u natječaj. Kako je navedeno u 

koracima iznad, radi se o učenicama i učenicima koji su se registrirali na stranici 

www.ovajputglasam.eu i objavili video „Biraj svoju budućnost“ na Instagramu i Facebooku 

između 25. travnja 2019. i 27. svibnja 2019. godine koristeći u svakoj objavi i svoje 

http://www.ovajputglasam.eu/
http://www.ovajputglasam.eu/
mailto:epzagreb@ep.europa.eu
mailto:epzagreb@ep.europa.eu
http://www.ovajputglasam.eu/
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jedinstvene poveznice www.ovajptuglasam.eu te pozvali svoje prijatelje, obitelj i susjede 

da izađu izbore za Europski parlament. Registrirati nove korisnike na platformi 

www.ovajputglasam.eu možete preko jedinstvene poveznice jedne učenice ili učenika 

ili preko jedinstvenih poveznica više učenika koji sudjeluju u natječaju. Tokom 

evaluacije zbrojit ćemo registracije svih poveznica. Kao što je već spomenuto, u priloženu 

formu obavezno navedite i svoje kontakte kao i kontakte škole u čije biste ime skupinu od 

20 učenice/ka s dvoje mentora pratili na putovanje u Francusku u drugom dijelu 2019. 

godine u slučaju najboljeg plasmana u ovom natječaju. 

 

3. Nagrade  

Oni koji su bili najuspješniji u digitalnom prenošenju poruke o registraciji na stranici 

www.ovajputglasam.eu i promoviranju videa „Biraj svoju budućnost“ osvojit će pravo 

sudjelovanja u programu "Euroscola" Europskog parlamenta - odnosno subvenciju za 

putovanje u Europski parlament u Strasbourgu (Francuska) za 24 učenika i 2 mentora 

srednjih škola koju pohađaju pobjednici. 

Subvencija će pokriti najveći dio troškova putovanja iz Hrvatske u Europski parlament u 

Strasbourgu, kao i najveći dio troškova smještaja.  

Pobjedničke škole u Francusku će putovati u drugom dijelu 2019. godine, a informaciju o 

plasmanu sve uključene mentorice i mentori dobit će 31. svibnja 2019. godine. 

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

Više o programu "Euroscola" Europskog parlamenta možete saznati na sljedećoj poveznici: 

http://www.europarl.europa.eu/croatia/hr/za_mlade/euroscola.html 

 

4. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenih škola 

http://www.ovajptuglasam.eu/
http://www.ovajputglasam.eu/
http://www.ovajputglasam.eu/
http://www.europarl.europa.eu/croatia/hr/za_mlade/euroscola.html
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Ured Europskog parlamenta po završetku Natječaja napravit će analizu svih pristiglih 

mentorskih prijava te među učenicama i učenicima koji su promovirali video „Biraj svoju 

budućnost“ i dijelili svoje poveznice www.ovajputglasam.eu odrediti onu srednju školu s 

ukupnim zbrojem svih registriranih korisnika preko jedinstvenih poveznica 

prijavljenih učenica ili učenika. Učenici upravo te škole otputovat će u Francusku.  

Mentor/ica koji je prijavio/la školu, do 31. svibnja 2019. godine dobit će obavijest o 

plasmanu svojih škola. 

Svaka škola-sudionik nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na Ured Europskog 

parlamenta prava korištenja sadržaja osoba koje je prijavila 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 

Europskog parlamenta da prenese pravo korištenja sadržaja na treću osobu, bez 

vremenskog ili teritorijalnog ograničenja.  

Prilikom kreiranja video-uratka potrebno je paziti na autorska prava kod korištenja glazbe, 

fotografija te ostalog sadržaja koji nije izvorni rad učenika ili učenice koja se prijavljuje.  

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj zadržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi 

sadržaj, a autora takvog sadržaja isključit će iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju.  

Slanjem mentorskog e-maila sa ispunjenom formom na adresu epzagreb@ep.europa.eu 

smatra se da svaka prijavljena srednja škola potvrđuje da je upoznata s ovim pravilima 

nagradnog natječaja, kao i s uvjetima sudjelovanja u nagradnom natječaju. 

Pobjednici ovog natječaja bit će one srednje škole u Republici Hrvatskoj čije učenice ili 

učenici na stranici www.ovajpuglasam.eu putem svojih jedinstvenih poveznica registriraju 

najveći broj novih korisnika i čiji koncept organizacije izbornog druženja 26. svibnja bude 

najoriginalniji.  

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj pobjednike nagradnog natječaja objavit će 31. 

svibnja 2019. godine, na svojim službenim profilima na društvenim mrežama. Ured 

Europskog parlamenta u Hrvatskoj istog će dana mentoricama i mentorima pobjedničkih 

http://www.ovajputglasam.eu/
mailto:epzagreb@ep.europa.eu
http://www.ovajpuglasam.eu/
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škola obavijest o osvojenoj nagradi poslati na adresu e-pošte putem koje su poslali 

ispunjenu formu o učenicama i učenicima koji su sudjelovali u ovom Natječaju.  

Dobitnici moraju u roku od 24 sata od primitka obavijesti na e-poštu 

epzagreb@ep.europa.eu potvrditi kako je njihova srednja škola voljna sudjelovati u 

nagradnom putovanju u Europski parlament u Strasbourgu.  Ako mentorice i mentori čija je 

škola pobijedila u natječaju na navedeni mail ne pošalje potrebne podatke, izgubit će 

pravo na nagradu, a nagrada će se dodijeliti idućem najbolje plasiranom sudioniku. 

 

5. Realizacija nagrada 

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

realizaciji nagrade. 

 

6. Sigurnost i privatnost podataka 

Sudionici nagradnog natječaja ovlašćuju Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj da do 

opoziva sudionika obrađuje 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. 

Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj obvezuje se da će, sukladno Općoj uredbi o zaštiti 

podataka Europske unije, sve podatke iz prijave koristiti u identifikacijske svrhe, za 

komunikaciju o institucionalnoj kampanji www.ovajputglasam.eu te za izradu internih 

izvještaja Europskog parlamenta. 

Svojom prijavom putem e-maila na adresu epzagreb@ep.europa.eu automatski dajete 

suglasnost za upotrebu i reprodukciju svih poslanih fotografija, videozapisa i drugih 

audiovizualnih materijala koje će Europski parlament i Ured Europskog parlamenta u 

mailto:epzagreb@ep.europa.eu
http://www.ovajputglasam.eu/
mailto:epzagreb@ep.europa.eu
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Hrvatskoj koristiti u komunikacijske i promotivne svrhe, kao i za objavu na svim digitalnim 

kanalima. 

 

7. Odgovornost  

Ured 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)funkcioniranje internetske 

mreže na mrežnoj stranici Ureda Europskog parlamenta 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. 

Sudionici natječaja omogućuju organizatoru upravljanje, održavanje i obradu prikupljenih 

osobnih podataka sudionika i registriranih korisnika sukladno Zakonu o zaštiti osobnih 

podataka. U vrijeme upravljanja osobnim podacima, pojedinac ima mogućnost pregleda, 

kopiranja, ažuriranja, popravka, blokiranja i brisanja osobnih podataka u bazi osobnih 

podataka, sukladno zakonu. Sudionici u bilo kojem trenutku mogu od organizatora pisanim 

putem zatražiti da trajno ili privremeno prestanu koristiti njihove osobne podatke u svrhu 

izravnog marketinga u roku od 15 dana. 

 

 

 

8. Završne odredbe 
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1. Iz sudjelovanja u ovom Natječaju automatizmom su isključene sve učenice i učenici 

koji su pobijedili u prethodna dva natječaja #ovajputglasam #izboriEU2019 

Europskog parlamenta, objavljenim u prosincu 2018. i veljači 2019. godine te učenice 

i učenici čija je škola ambasador Europskog parlamenta (EPAS). 

2. Registracija novih korisnika preko jedinstvenih poveznica učenica i učenika znači 

podršku institucionalnoj kampanji, koja se onda očituje u nastavku komunikacije s 

našim Uredom po primitku registracijskog e-maila. 

3. Korisnici koji su se registrirali putem jedinstvene poveznice natjecatelja nagradnog 

natječaja „Ovaj put glasam“, ali se zatim odmah odjavili s liste podupiratelja 

kampanje, ne pribrajaju se broju osoba registriranih tijekom evaluacije. Dakle, 

učenici i učenice koje sudjeluju u natječaju ne smiju se odjaviti s liste podupiratelja 

ili izbrisati svoj korisnički profil. 

4. Strogo je zabranjeno kreirati i obavljati registraciju novih korisnika lažnim e-

mail adresama. Svi sudionici nagradnog natječaja koji takvo što učine, 

automatizmom se isključuju iz natjecanja i baze naših podupiratelja. 

5. Nije dopušteno dijeljenje jedinstvenih poveznica mentorica ili mentora, nego 

pravo sudjelovanja u registraciji novih korisnika imaju samo jedinstvene poveznice 

učenica i učenika. 

6. Učenice i učenici koji registriraju svoje kontakte trebaju napomenuti 

novoregistriranima da po primitku prvoga e-maila potvrde svoju adresu i 

aktiviraju svoj profil na stranici ovajputglasam.eu. U protivnom se neće pribrojiti 

registriranoj kvoti putem određene jedinstvene poveznice. 

7. Prijave koje ne sudjeluju u dijeljenju videa „Biraj svoju budućnost“ 

automatizmom su isključene iz natječaja.  

8. Svaki učenik/ca u periodu od 18. travnja 2019. godine do 27. svibnja 2019. godine 

na svojem Instagram ili Facebook profilu može objaviti neograničeni broj objava za 

svrhe ovog natječaja – uvijek uz objavu svoje jedinstvene poveznice te označivši 
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profile Ureda Europskog parlamenta i koristeći hashtagove #ovajputglasam i 

#izboriEU2019. Ured Europskog parlamenta neće međutim u obzir za nagradu uzeti 

one učenike/ce koji na svojim profilima na Instagramu ili Facebooku ne objave niti 

jednu objavu, neovisno o tome koliko su osoba registrirali na stranici 

www.ovajputglasam.eu. 

9. Nema ograničenja na broj učenica/ka iz jedne škole koji mogu sudjelovati u ovom 

natječaju. Isto tako, više mentora/mentorica iz jedne škole može prijaviti skupine 

učenika/ca za sudjelovanje.  

10. Svim učenicama i učenicima koji sudjeluju u ovom natječaju dozvoljeno je koristiti i 

dodatne kanale mimo spomenutih objavljenih videa na osobnim profilima na 

Instagramu i Facebooku kako bi što više osoba potakle/i da se na stranici 

www.ovajputglasam.eu registriraju upravo putem njihove poveznice te time povećali 

šanse za osvajanje putovanja u Francusku za svoju školu. 

 

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). 

U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih 

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

profilu, softver na društvenoj mreži Facebook i drugo, a za koje komunikacijske kanale su 

sudionikovi kontakti dostupni organizatoru sa sudionikovog obrasca ili iz prihvaćanja uvjeta 

nagradnog natječaja. 

Pritužbe sudionika natječaja razmatra Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj. U slučaju 

utemeljenosti pritužbi, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj obvezuje se riješiti ih u 

najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora 

nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 

http://www.ovajputglasam.eu/
http://www.ovajputglasam.eu/


 

10  

 

Ured 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 mrežnoj stranici Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj. 

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

Europskog parlamenta u Hrvatskoj nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, 

otkloniti ili izbjeći. 


