
Na temelju odredbe članka 15. stavka 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije (N.N. 14/13.) glavni ravnatelj HRT-a 

donio je:  

 

 

PRAVILA Nagradnog natječaja "Hoću na Doru 2023.!" 

 

Nagradni natječaj priređuje i organizira: HRT Hrvatska Radiotelevizija; Prisavlje 3, 10000 Zagreb, Republika 

Hrvatska, OIB: 68419124305 (u daljnjem tekstu: Organizator). 

 

Nagradni natječaj "Hoću na Doru 2023.! provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovom službenom 

TikTok profilu https://www.tiktok.com/@hrvatska_radiotelevizija. 

 

Nagradni natječaj traje od 31.01.2023. godine s početkom u 20:00h do 05.02.2023. godine u 20:00h, a 

odnosi se na područje Republike Hrvatske. 

 

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, 

starije od 18 godina na dan početka ovog natječaja. Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju 

zaposlenici Organizatora niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u 

pripremi ovog Nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici prihvaćaju ova Pravila. 

 

Ovim Nagradnim natječajem dodjeljuje se 5 nagrada. Jedna nagrada uključuje dvije ulaznice za događaj Dora 

2023. 

 

Kako bi sudjelovao u natječaju Sudionik treba na TikTok platformi objaviti video u kojem pleše, pjeva, 

sinkronizira usnama ili prikazuje neku drugu aktivnost na neku od pjesama koja je kandidat na Dori 2023. uz 

korištenje oznake #hocunadoru i #dora2023 u opisu objave.  

 

Organizator će pregledati sve zaprimljene prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati 

prijavljene Sudionike ako: 

·        sudionik prekrši Pravila; 

·       sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili 

iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt; 

·       se ne pridržavaju teme Nagradnog natječaja; 

·       sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u 

skladu sa zakonom; 

·       sadržaj koji prijavljuje prikazuje djecu i maloljetnike; 

 

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu.  

Prijava Sudionika treba biti u skladu s pravilima ovog Nagradnog natječaja. 

 

Ukupno 5 (slovima: pet) dobitnika nagradnog natječaja odabrat će stručni žiri na temelju kreativnosti 

prijedloga. Stručni žiri sastoji se od 3 (slovima: tri) osobe. 

Dobitnik/dobitnici Nagradnog natječaja bit će objavljeni nakon završetka Nagradnog natječaja, odnosno do 

07.02.2023. godine u 12:00 sati na www.hrt.hr 

https://www.tiktok.com/@hrvatska_radiotelevizija
http://www.hrt.hr/


 

Nakon završetka Nagradnog natječaja, dobitnik/ci će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem TikTok 

poruke od https://www.tiktok.com/@hrvatska_radiotelevizija na kojoj se odvijao Nagradni natječaj. 

Ako su Sudionici objavili bilo kakav sadržaj na TikToku (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, i 

sl.), smatrat će se da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom Sudionici 

Nagradnog natječaja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u 

marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe vremenski i teritorijalno bez ograničenja u bilo kojem obliku 

ili mediju, te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju. 

Podatci koje daju Sudionici daju se Organizatoru, isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog 

Nagradnog natječaja. 

 

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i 

objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Nagradnom natječaju (ime i prezime, 

adresa, e-mail adresa, grad i broj telefona). Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog Nagradnog 

natječaja, Organizator čuva u trajanju do jedne godine od dana završetka Nagradnog natječaja, osim ako 

Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka. 

 

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih 

podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Nagradnom 

natječaju. 

 

Organizator će navedene osobne podatke koristiti za: 

1.          Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade, 

2.          Dostavljanja nagrade Sudioniku. 

 

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Nagradnog natječaja, o čemu će svi Sudionici biti 

pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.hrt.hr 

 

U Zagrebu 31.01.2023. 

 

 

                                                                                                      Glavni ravnatelj HRT-a 

                                                                                                                Robert Šveb 

 

 

 

https://www.tiktok.com/@hrvatska_radiotelevizija

