
 

Pravila nagradne igre „Kupi eVoucher i osvoji NK Osijek dres“ 
 
1. Organizator/Vrijeme održavanja 
 
Organizator nagradne igre „Kupi eVoucher i osvoji NK Osijek dres“ je myWorld 
d.o.o., Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb, registar trgovačkih društava: MBS 
080702496. OIB: 55033908752 (u daljnjem tekstu: „myWorld“). Nagradna igra 
počinje 10.05.2019. u 10:00h i završava 24.05.2019. u 23:59 h. 
 
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici prihvaćaju ova Pravila igre. 
 
2. Svrha nagradne igre 
 
Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Organizatora i unapređenja prodaje 
eVouchera. 
 
3. Uvjeti za sudjelovanje 
 
Sudjelovati mogu punoljetne fizičke osobe registrirane kao hrvatski članovi u NK 
Osijek Cashback Program koje su kupile eVoucher putem Cashback App-a u 
razdoblju od 10.05.2019.  do 24.05.2019. i uspješno sudjelovale u nagradnoj igri 
„Kupi eVoucher i osvoji NK Osijek dres“. 
 
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati djelatnici Organizatora. 
 
4. Prijava i način sudjelovanja u nagradnoj igri 
 
Članovi Cashback Worlda mogu u okviru nagradne igre „Kupi eVoucher i osvoji NK 
Osijek dres“ od 10.04.2019. u 10:00 h do 24.05.2019. 23:59 h putem mobilne 
aplikacije Cashback App kupiti eVoucher i sudjelovati u nagradnoj igri „Kupi 
eVoucher i osvoji NK Osijek dres“ u Cashback App-u. Za vrijeme trajanja nagradne 
igre svaka kupovina eVouchera se računa kao sudjelovanje ako su prije kupovine 
prihvaćena ova Pravila igre u Cashback App-u. 
 
Dobitnici će biti odabrani među svim sudionicima izvlačenjem 27.05.2019. u 10h u 
prostorijama myWorlda na adresi Josipa Marohnića 1, 10000 Zagreb u prisustvu 
tročlane komisije. Izvlačenje dobitnika provest će se slučajnim odabirom iz liste 
sudionika koji su stekli pravo sudjelovanja u nagradnoj igri. 
 



 

Izvlače se dva dobitnika i nagrade se dodjeljuju sljedećim redoslijedom: Prva osoba 
koja se izvuče osvaja prvu nagradu i druga osoba drugu nagradu. 
 
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada koje 
su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliki broj nagrada koliko je u 
nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. 
 
5. Nagrade 
Sudionici mogu osvojiti sljedeće nagrade: 
 
Prva nagrada – NK Osijek dres 
Nagradu nije moguće zamijeniti za isplatu u gotovini ili je prenijeti na drugu osobu. 
Dobitnik svoju nagradu dobiva dostavom na kućnu adresu. 
Nagradu financira NK Osijek s.d.d.. 
 
Druga nagrada – NK Osijek majica 
Nagradu nije moguće zamijeniti za isplatu u gotovini ili je prenijeti na drugu osobu. 
Dobitnik svoju nagradu dobiva dostavom na kućnu adresu. 
Nagradu financira NK Osijek s.d.d. 
 
 
6. Fond nagrada 
 
Fond nagrada su sljedeće nagrade sa sljedećim vrijednostima 
 
Prva nagrada: NK Osijek dres > fond nagrade: 549,99 kn 
 
Druga nagrada: NK Osijek majica > fond nagrade: 94,00 kn 
 
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 643,99 kn. 
 
7. Isključenje iz sudjelovanja/Poništenje nagrade 
 
myWorld ima pravo bez prethodne najave isključiti iz sudjelovanja sudionike 
nagradne igre koji manipuliraju, ili pokušavaju manipulirati procesom sudjelovanja u 
nagradnoj igri i/ili krše uvjete sudjelovanja. 
 
 



 

Zbog provjere zakonitosti podatka može se u svrhu isplate nagrade tražiti 
predočenje odgovarajućih dokumenata (npr. osobna iskaznica, originalni račun). 
 
8. Obavještavanje 
 
Dobitnici će o dobitku biti obaviješten putem e-maila na e-mail adresu naznačenu u 
osnovnim podacima člana kod myWorlda u roku 8 dana od dana izvlačenja. 
 
U roku 14 dana od primitka obavijesti, dobitnici su dužni myWorldu dostaviti 
podatke za ugovaranje uvjeta dostave nagrade. Nije moguće nagradu zamijeniti za 
isplatu u gotovini ili je 
prenijeti na drugu osobu. Dobitnik ima pravo odbiti nagradu. Predaja nagrade može 
se dogovoriti individualno s dobitnikom. 
 
Nakon isteka roka za dostavu traženih podataka nakon primitka obavijesti o 
osvojenoj nagradi, nagrada propada. 
 
Dobitnici neće biti javno objavljeni. 
 
9. Korištenje i obrada osobnih podataka 
 
Izvlačenje će se održati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka i odredbama o 
zaštiti podataka myWorlda. 
 
Prihvaćanjem Pravila nagradne igre svaki sudionik/sudionica nagradne igre daje 
suglasnost myWorldu da ih o dobitku kao i o organizaciji preuzimanja nagrade 
obavijesti putem e-maila. 
 
Dobitnici daju svoju suglasnost da se njihovi podaci proslijede društvu mWS 
myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austrija u svrhu 
provođenja nagradne igre i dodjele nagrada. 
 
Ova suglasnost može biti opozvana u bilo kojem trenutku i poslana myWorld d.o.o. 
u pisanom obliku slanjem opoziva na e-mail adresu service.hr@cashbackworld.com.  
 
Opoziv suglasnosti neće utjecati na sudjelovanje u nagradnoj igri. 
 
  
 



 

10. Isključenje od odgovornosti 
 
Predajom nagrade myWorld se oslobađa svih obveza. Obvezu plaćanja poreza i 
drugih davanja snose dobitnici. 
 
 11. Izmjena pravila nagradne igre 
 
myWorld zadržava pravo izmijeniti Pravila igre uz prethodno odobrenje Porezne 
uprave. Svaka izmjena bit će objavljena u mobilnoj aplikaciji Cashback App i postaje 
važeća s njezinom objavom. Sudionik prihvaća izmjene daljnjim sudjelovanjem u 
nagradnoj igri. Iz navedenog ne proizlaze nikakva dodatna prava za sudionike. 
 
 12. Pravo na otkaz, prekid ili stavljanje nagradne igre u stanje mirovanja 
 
myWorld ima pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradnu igru 
zbog nepredviđenih okolnosti, bez prethodne obavijesti. To se posebno primjenjuje 
ako se nagradna igra ne može provesti prema planu, npr. u slučaju softverskih i/ili 
hardverskih pogrešaka i/ili tehničkih i/ili pravnih razloga koji utječu na ispravno i 
pravilno vođenje nagradne igre. U tom slučaju sudionici u nagradnoj igri nemaju 
pravo na postavljanje nikakvih zahtjeva prema Organizatoru. 
 
Izvlačenje dobitnika neće se održati ako se u nagradnu igru ne uključi niti jedan 
sudionik. 
 
13. Primjenjivi zakoni i nadležnost suda 
 

Ova Pravila nagradne igre i odredbe za sudjelovanje isključivo podliježu 
hrvatskom zakonu. U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradne 
igre, nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu. 

 


