
 
 

 
 

NAGRADNI NATJEČAJI:  
“Od ušća Save u Dunav pa sve do Jadranskog mora! Osvoji povratne avionske karte za Rijeku 

ili Beograd!” 
 

U suradnji sa Air Serbiom, te partnerima Avioradar, Radio Korzo i Radio Istra organiziraju se promotivne 
aktivnosti u sklopu kojih će se putem 7 nagradnih natječaja podijeliti 14 povratnih karata za Beograd iz 
Rijeke i obratno. Navedene promotivne aktivnosti imaju za cilj promociju međunarodne linije za Beograd, 
koja prometuje dva puta tjedno, svaki utorak i petak aviokompanijom Air Serbia.  
 
Terminski plan održavanja pojedinih nagradnih natječaja: 

1. 3.7.2019. na Avioradar (2 karte za 1 dobitnika) 
2. 10.7.2019. na Radio Korzu (2 karte za 1 dobitnika) 
3. 12.7.2019. na FB stranici Zračne luke Rijeka (2 karte za 1 dobitnika) 
4. 17.7.2019. na Radio Istra (2 karte za 1 dobitnika) 
5. 24.7.2019. na Radio Korzu (2 karte za 1 dobitnika) 
6. 26.7.2019. na FB stranici Zračne luke Rijeka (2 karte za 1 dobitnika) 
7. 31.7.2019. na Avioradar (2 karte za 1 dobitnika)  

 
Pravila za natječaje na FB stranici Zračne luke Rijeka: 
UVJETI SUDJELOVANJA: 
Za sudjelovanje je potrebno: 
1. Lajk Facebook stranice Zračne luke Rijeka; 
2. Podijela objave pitanja nagradnog natječaja na svojem Facebook profilu. Objava mora biti 

javna/public. 
 

NAGRADNI NATJEČAJ: 
1. Na naznačene datume na Facebook stranici Zračne luke Rijeka biti će postavljeno 1 pitanje 

ubrzo nakon 20:00h.  
2. Dobitnik će biti osoba koja prva u jednom komentaru objave pitanja da potpuno točan 

odgovor i  označi osobu s kojom želi putovati te ispuni prethodno navedena dva uvjeta 
sudjelovanja.  

3. Imena dobitnika će se objaviti sllijedeći dan do 20:00h na FB stranici Zračne luke Rijeka  
4. Prije objave dobitnika, izvršiti će se provjera ispunjena svih traženih uvjeta sudjelovanja. 

  

Pravila za natječaje na web stranici Avioradar 
 
Pravila i uvjeti će biti jasno navedeni u sklopu nagradnog natječaja. 
 
Pravila za natječaj na radiju: 
UVJETI SUDJELOVANJA: 
Za sudjelovanje je potrebno: 

1. Nazvati na telefon Radio Korza i Radio Istre u tijeku promotivne emisije po nalogu voditelja 
NAGRADNI NATJEČAJ: 

1. Slušatelju koji se javi na telefon biti će postavljeno nagradno pitanje. 
2. Dobitnik je slušatelj koji prvi točno odgovori na postavljeno pitanje. 



 
 

 
 

3. U slučaju netočnih odgovora šansa za dobitak daje se sljedećem slušatelju. 
 
Ostali uvjeti nagradnog natječaja 
Organizator ovog nagradnog natječaja je Zračna luka Rijeka. 
U natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici Zračne luka Rijeka, Air Serbia, Avioradar, Radio Korzo i Radio 
Istra. 
Natječaji traju od 3.7.2019. do 31.7.2019.   
Nije moguća zamjena karata/vouchera za novac niti su dopuštene kasnije izmjene imena i termina 
polazaka nakon što se navedene informacije dostave Zračnoj luci Rijeka.  
Kartu osvojenu na nagradnom natječaju moguće je iskoristiti na letu Air Serbie Rijeka – Beograd – Rijeka 
ili Beograd - Rijeka -Beograd u razdoblju od osvajanja nagrade do 31.03.2020., a potrebno se javiti 
najkasnije 7 dana prije željenog polaska na e-mail adresu planning@rijeka-airport.hr. Tada se mora 
odlučiti i koja osoba putuje u Beograd s dobitnikom. Obje osobe ne moraju putovati u isto vrijeme u oba 
smjera, ali u tom slučaju moraju biti punoljetne. Dobitnik i suputnik putuju u ekonomskom razredu. 
Uključena je ručna prtljaga do 8kg, te predana prtljaga do 23kg. Ako su na željenom letu sva mjesta 
popunjena, putovanje se mora pomaknuti na onaj datum kad su mjesta raspoloživa. 
Sve ostale troškove proizašle na putovanju snosi dobitnik. 
Dobitnik pristaje Zračnoj luci Rijeka ustupiti osobne podatke (ime i prezime, broj telefona) isključivo radi 
lakšeg identificiranja.  
U trajanju Nagradnog natječaja, svaki učesnik nagradu može osvojiti samo jednom. 
Natječaj nije geografski ograničen i mogu sudjelovati svi.   
Rok za prigovor je 7 dana od objave pobjednika natječaja i to na e-mail adresu planning@rijeka-airport.hr 

 

  Omišalj, 27.6.2019. 

  Ur.br.  984/19 
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