
 
 
 

Pravila nagradnog natječaja “Air Serbia vas vodi u Beograd ili Rijeku” 
 

1.  Organizator: Zračna luka Rijeka d.o.o., Hamec 1, 51513 Omisalj 
2.  Svrha nagradnog natječaja: Promocija aviolinije Rijeka-Beograd aviokompanije Air Serbia 
3.  Trajanje nagradnog natječaja: Nagradni natječaj objaviti će se na Facebook stranici Organizatora 
na dan 16.08.2019.i rajati će do 19.08.2019. 
4. Pravila nagradnog natječaja:  

UVJETI SUDJELOVANJA: Za sudjelovanje je potrebno: 

o Lajk Facebook stranice Zračne luke Rijeka; 

o Podijela objave pitanja nagradnog natječaja na svojem Facebook profilu. Objava 

mora biti javna/public. 

NAGRADNI NATJEČAJ: Na naznačeni datum na Facebook stranici Zračne luke Rijeka biti će postavljen 

1 zadatak ubrzo nakon 20:00h. Za rješavanje zadatka sudionici će imati na raspolaganju 48h. Po 

isteku navedenog vremena imenovano povjerenstvo organizatora će odabrati 3 najoriginalnija 

riješenja i njihove autore, ukoliko su prethodno ispunili navedena dva uvjeta sudjelovanja, nagraditi 

sa po 1 povratnom aviokartom za Beograd ili Rijeku. Imena dobitnika biti će objavljena u komentaru 

objave u roku 24h od isteka roka za rješavanje zadatka, odnosno najkasnije do 19.08.2019. do 

20:00h. 

Ostali uvjeti: U nagradnom natječau mogu sudjelovati svi sukladno prethodno navedenim uvjetima. 

Sudionik u nagradnom natječaju na FB mora biti stvarna osoba. Lažne osobe i profili sudionika u 

nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati te će ih organizator isključiti. Sukladno pravilima FB, važeći 

profili su samo oni kojima FB ime profila odgovara stvarnom imenu i prezimenu sudionika (onom s 

osobne iskaznice). 

U natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici Zračne luka Rijeka i Air Serbia. 
Nije moguća zamjena karata/vouchera za novac niti su prenosive na treće osobe.  
Kartu osvojenu na nagradnom natječaju moguće je iskoristiti na letu Air Serbia 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. Karta 
uključuje sve pristojbe za putovanje u ekonomskom razredu, a uključena je ručna prtljaga do 8 kg, te 
predana prtljaga do 20 kg. 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. Dobitnik nagrade izričito dopušta objavu svojeg imena i prezimena na FB i 
web stranicama Organizatora, te u porukama e-pošte Organizatora namijenjenim obavještavanju 
sudionika o rezultatima nagradnog natječaja.  
 
5. Nagradni fond: 3 povratne karte za 3 dobitnika na avioliniji Rijeka-Beograd sa aviokompanijom Air 
Serbia. 
 
Omišalj, 13.8.2019. 
 
 
 


