
 

 
 
 

1 

 
Pravila nagradnog 
natječaja „LAQOthon“ 
 
 
(u daljnjem tekstu: Pravila) 
 
Organizator 
Članak 1. 
 
Nagradni natječaj “LAQOthon” (u daljnjem tekstu: natječaj) organizira i priređuje trgovačko 
društvo CROATIA osiguranje d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862 (u 
daljnjem tekstu: Organizator) za svoj digitalni brand osiguranja „LAQO osiguranje“. 
Informaciju o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja LAQOthon možete 
pronaći na www.laqo.hr.  
 
Svrha natječaja 
Članak 2. 
 
Natječaj se organizira s ciljem pronalaska i predstavljanja idejnih rješenja na temu održivosti, 
sukladno ovim Pravilima, te dodatno u svrhu promocije i promidžbe Organizatora.  
 
Mjesto i vrijeme održavanja 
Članak 3. 
 
Natječaj se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske od 27.12.2022. 
u 9:00 sati i završava 22.1.2023. u 23:59 sati.  
 
U slučaju bilo kakvih prepreka tehničke, organizacijske ili neke druge prirode, Organizator 
zadržava pravo bez objašnjenja promijeniti datum i vrijeme natječaja te će o tome 
obavijestiti sudionike i potencijalne sudionike na internetskoj stranici www.laqo.hr. 
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Natječaj se može mijenjati ili obustaviti od strane Organizatora u slučaju nastupa okolnosti 
koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti, o čemu će Organizator obavijestiti sudionike i 
potencijalne sudionike na internetskoj stranici www.laqo.hr.  
 
Prijave 
Članak 4. 
 
Prijave na natječaj počinju 27.12.2022. u 9:00 sati putem internet stranice www.laqo.hr i traju 
do 22.1.2023. do 23:59 sati.  
 
Sudionici natječaja ispunjavanjem prijave potvrđuju da su svi njihovi osobni i stručni podaci 
istiniti, aktualni i točni te bezuvjetno prihvaćaju sve odluke vezane uz natječaj koje donosi 
Organizator.  
 
Sudionik (fizička osoba) može prijaviti isključivo jednu prijavu, i to kao samostalni sudionik ili 
podnositelj prijave za tim.  
 
Sudionik (fizička osoba) može biti podnositelj prijave samo za jedno idejno rješenje, ali može 
sudjelovati kao član tima u jednom ili više timova. 
 
Nakon isteka roka za dostavu prijava sva pravovremeno pristigla idejna rješenja koja 
zadovoljavaju uvjete ovih Pravila bit će evaluirana od strane žirija u ime Organizatora, a žiri će 
donijeti i konačnu odluku o pobjednicima ovog natječaja 2.2.2023. na Bug Future Show 
eventu u Zagrebu. Žiri će prvo odabrati do 10 najboljih idejnih rješenja, a odluku o prva tri 
mjesta će iznijeti na Bug Future Showu pred posjetiteljima Bug Future Showa. Odluka o 
pobjednicima natječaja za prva tri mjesta bit će objavljena i na www.laqo.hr.  
 
Sudjelovanje u natječaju je dobrovoljno i besplatno.  
 
Podnošenjem prijave i sudjelovanjem u natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su 
upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila. 
 
Za sudjelovanje u natječaju nije uvjet kupnja ili posjedovanje police osiguranja Organizatora.   
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Sudionici natječaja 
Članak 5. 
 
Pravo sudjelovanja u natječaju ima: 
• svaka fizička osoba starija od 18 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u 

Republici Hrvatskoj, koja ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima, 
te  

• svaka fizička osoba starija od 16 godina s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u 
Republici Hrvatskoj, koja ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima, 
a prijavu je u ime i za račun takve osobe napravila punoljetna osoba, primjerice djetetov 
roditelj ili skrbnik, ili djetetov učitelj ili odgajatelj uz roditeljevu odnosno skrbnikovu 
pisanu suglasnost (u daljnjem tekstu: sudionik).  

 
Pravo sudjelovanja u natječaju ima i više fizičkih osoba starijih od 16 godina s prebivalištem ili 
prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, koje ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje 
utvrđene ovim Pravilima (timovi), pri čemu najmanje jedna osoba u timu mora biti starija od 
18 godina, koja je ujedno podnositelj prijave (u daljnjem tekstu: timski sudionik).  
 
Odredbe ovog natječaja koje se primjenjuju na sudionika na jednaki se način primjenjuju i na 
timske sudionike, a ovim Pravilima mogu biti propisana dodatna pravila koja vrijede za 
timske sudionike zbog njihovog posebnog organizacijskog oblika.  
 
Podnositelji prijave na natječaj tijekom prijave unose tražene podatke u polja za prijavu. 
Obrazac za prijavu u natječaj nalazi se na stranici www.laqo.hr.  
 
Po završetku roka za prijave idejnih rješenja stručni žiri će odabrati do 10 najboljih idejnih 
rješenja koja će sudionici predstaviti uživo na Bug Future Showu koji će se održati 2.2.2023. 
godine. Između 10 izabranih idejnih rješenja, žiri će odabrati 3 najbolja idejna rješenja koja 
imaju pravo na nagradu u skladu s ovim Pravilima. Žiri će, prema vlastitoj diskrecijskoj ocjeni, 
odabrati najbolja idejna rješenja i to osobito na osnovu sljedećih kriterija: kreativnost, ideja i 
originalnost korištenjem tehnologije, a u svrhu rješavanja problema na temu održivosti.  
 
Organizator je odgovoran za kontrolu i provedbu natječaja prema Pravilima, a odluka 
stručnog žirija o nagrađenim idejnim rješenjima i pobjednicima natječaja je konačna te 
sudionici natječaja nemaju pravo na prigovor.  
 
Stručni žiri se sastoji od članova koje bira Organizator. 
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Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju osobe zaposlene kod Organizatora i njihovih 
povezanih društava, članovi njihove uže obitelji (bračni drug, izvanbračni partner, braća, 
sestre, roditelji, djeca i s njima zakonski izjednačene osobe). 
 
Do 10 pojedinaca ili timova koje Organizator odabere kao najbolje bit će kontaktirani putem 
e-maila kojeg su upisali u svojoj prijavi. 
 
Članak 6. 
 
Sudionici natječaja prihvaćanjem ovih Pravila jamče da je prezentirano idejno rješenje 
njihovo vlasništvo, da isto nije bilo niti će biti razvijeno/ponuđeno/prodano za neku treću 
stranu, kao i da oni ili treće strane neće od Organizatora zahtijevati nikakve naknade za 
prijavljeno idejno rješenje. 
 
Sudionici natječaja jamče da su podnositelji autorskih i srodnih prava, te drugih prava 
intelektualnog vlasništva na prijavljenom idejnom rješenju, te da su ovlašteni prenijeti pravo 
raspolaganja sadržajem idejnog rješenja na Organizatora.  
 
Sudjelovanjem u natječaju i prihvaćanjem ovih Pravila, svaki sudionik jamči da je prijavljeno 
idejno rješenje njegovo autorsko djelo i pristaje da će prenijeti pravo iskorištavanja 
autorskog djela na Organizatora bez sadržajnih, vremenskih i teritorijalnih ograničenja i bez 
ikakve naknade. 
 
Sudionik dozvoljava Organizatoru natječaja da prijavljeno idejno rješenje koristi u svrhu 
provođenja natječaja i u promotivne svrhe Organizatora i njegovih povezanih društava, a 
vezano uz komunikaciju nagradnog natječaja. U slučaju da su u sklopu idejnog rješenja 
sadržane fotografije/snimke drugih fizičkih osoba, sudjelovanjem u ovom natječaju sudionik 
jamči da je ishodio prethodnu pisanu suglasnost eventualno fotografiranih/snimljenih osoba 
ili zakonskog zastupnika (u slučaju maloljetnika) za sudjelovanje u ovom natječaju i za 
stjecanje od strane Organizatora svih prava identičnih onima koja Organizator stječe od 
samog sudionika temeljem ovih Pravila.  
 
Organizator zadržava pravo oglašavanja članova pobjedničkog tima i njihovih idejnih rješenja 
u svim medijima. Prihvaćanjem ovih Pravila i sudjelovanjem u natječaju sudionici izričito daju 
suglasnost na korištenje njihovih fotografija, videa, izjava i drugih medijskih formata 
eksponiranja javnosti, a koji su vezani uz sadržaj napravljen u kontekstu natjecanja i to u 
periodima prije, za vrijeme i nakon natjecanja, a za potrebe promocije Organizatora. 
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Zadatak natječaja 
Članak 7. 
 
Zadatak je predstaviti originalno idejno rješenje koje rješava neki problem održivosti. Tech 
inovacije moraju biti na temu održivosti i zamišljene kao idejno rješenje usmjereno na 
krajnjeg korisnika. Idejna rješenja ne trebaju biti predstavljena u realiziranom obliku (npr. u 
obliku hardverskog prototipa, funkcionalne demonstracijske aplikacije, online usluge ili 
slično) već kao razrađeni izvedbeni koncept. Projekt se može prijaviti na hrvatskom ili 
engleskom jeziku. 
 
Podaci za prodvedbu natječaja 
Članak 8. 
 
Za potrebe provođenja natječaja i ostvarivanja svrhe u koju je isti organiziran sukladno ovim 
Pravilima, sudionici natječaja daju sljedeće osobne podatke: ime, prezime, adresu i broj 
telefona te e-mail adresu. Za potrebe proglašenja do 10 finalista natječaja sukladno ovim 
pravilima na web stranci laqo.hr bit će objavljeni nazivi idejnog rješenja finalista. Za potrebe 
proglašenja pobjednika na eventu Bug Future Show bit će objavljeni podaci svih finalista 
(naziv tima, ime i prezime pojedinca i/ili svih članova tima, te idejno rješenje). 
 
Nagrade 
Članak 9. 
 
Nakon provedenog natječaja i odluke žirija sastavljenog od strane Organizatora o najboljim 
idejnim rješenjima, bit će nagrađena 3 (tri) najbolja sudionika od strane Organizatora i to na 
sljedeći način: 
1. Nagrada za prvoplasirano idejno rješenje iznosi 10.000,00 EUR (slovima: 

desettisućaeura) / 75.345,00 KN (slovima: 
sedamdesetpettisućatristočetrdesetpetkuna) gdje se prilikom preračunavanja 
novčanih iznosa koristio fiksni tečaj konverzije 7,53450;  

2. Nagrada za drugoplasirano idejno rješenje iznosi 5.000,00 EUR (slovima: 
pettisućaeura) / 37.672,50 KN (slovima: 
tridesetsedamtisućašestosedamdesetdvijekuneipedesetlipa) gdje se prilikom 
preračunavanja novčanih iznosa koristio fiksni tečaj konverzije 7,53450;  

3. Nagrada za trećeplasirano idejno rješenje iznosi 3.000,00 EUR (slovima: tritisućeeura) / 
22.603,50 KN (slovima: dvadesetdvijetisućešestotrikuneipedesetlipa) gdje se prilikom 
preračunavanja novčanih iznosa koristio fiksni tečaj konverzije 7,53450. 

 
Pobjednici natječaja bit će obaviješteni e-mailom od strane Organizatora sa službene e-mail 
adrese Organizatora o načinu preuzimanja nagrade te o dodatnim potrebnim podacima 
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pobjednika koji su neophodni za realizaciju nagrade: broj bankovnog žiro računa radi isplate 
nagrade i dokaz da je sudionik vlasnik računa.  
 
Obavijest i informaciju o nagradi dostavlja se podnositelju prijave na kontakt e-mail adresu, 
koja je navedena u prijavi. 
 
Podnositelj prijave tima dužan je obavijestiti organizatora o sljedećim podacima vezanima uz 
isplatu nagrade: postotak iznosa za isplatu pojedinom članu tima, podatke žiro računa 
svakog člana tima, ime i prezime svakog člana tima, te dokaz o vlasništvu računa svakog 
člana tima.  
 
Rok za isplatu nagrade od strane Organizatora je 30 (trideset) dana od dana proglašenja 
pobjednika, ali ako se pobjednik natječaja ne javi povratno Organizatoru u roku od 3 (tri) 
dana od dana kontaktiranja s traženim podacima za preuzimanje nagrade, smatrat će se da 
je pobjednik odustao od nagrade, a Organizator nema daljnju obavezu isporučiti nagradu.  
 
Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu robu ili usluge.  
 
Isplatom iznosa nagrade pobjednicima natječaja u skladu s ovim Pravilima prestaju sve 
financijske obveze Organizatora natječaja prema pobjednicima natječaja i svim drugim 
sudionicima natječaja. 
 
Nagrada se isplaćuje pobjednicima natječaja u bruto 2 iznosu. Svi eventualni porezi i druga 
davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu s pozitivnim propisima države pobjednika 
natječaja, a snosi ih pobjednik natječaja.  
 
Poništenje prijave 
Članak 10. 
 
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim 
slučajevima: 
• prijave sudionika za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za sudjelovanje 

u natječaju, 
• prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je 

dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz, 
• prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima, 
• prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na bilo koji drugi način neprimjereni, 
• Organizator će diskvalificirati sudionika ili pobjednike natječaja ako utvrdi da je isti dao 

neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi 
koja se samostalno prijavljuje 
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• Ako su u idejnom rješenju sudionika sadržane fotografije/snimke drugih fizičkih osoba 
za koje nije dostavljena pisana suglasnost (potpisana Izjava u pogledu Informacije o 
zaštiti osobnih podataka i ovih Pravila)  

 
Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz natječaj i primjenu ovih Pravila konačna je i 
obvezuje sve sudionike natječaja. 
 
Isključenje odgovornosti 
Članak 11.  
 
Organizator ne preuzima odgovornost za: 
• bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta natječaja 

u skladu s ovim Pravilima od strane sudionika u natječaju ili trećih osoba, 
• neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u natječaju, 
• (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje dostave sudionici natječaja - za osobne 

podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima natječaja ili trećim 
osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane 
drugih sudionika ili trećih osoba, 

• za bilo kakve neželjene posljedice koje bi nastale zbog korištenja dodijeljenih nagrada, 
• Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada interneta, 

(ne)funkcioniranja i ostale aktivnosti društvenih mreža ili (ne)funkcioniranja 
elektroničke pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućuju provedbu 
natječaja; Organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika ne može 
pristupiti internetskoj stranici ili sudjelovati u natječaju zbog bilo kojeg razloga ili 
tehničke greške povezane s radom mreže,  

• Organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili za upad treće 
osobe u računalo sudionika natječaja te za posljedice povezivanja sudionika s mrežom 
putem internetske stranice; Organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu 
prouzročenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podatcima 
pohranjenim na tim uređajima te za osobne i profesionalne posljedice koje mogu 
sudionicima iz toga proizići, 

• okolnosti i situacije za koje je ovim Pravilima isključena odgovornost Organizatora, 
odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika nagrada. 

 
U slučaju da je Organizator odgovoran za eventualnu štetu, Organizatorova ukupna 
odgovornost ne može premašiti iznos obične štete koju pretrpi sudionik natječaja, ali u 
svakom slučaju ne može prijeći iznos 10.000,00 EUR (slovima: desettisućaeura) / 75.345,00 
KN (slovima: sedamdesetpettisućatristočetrdesetpetkuna) gdje se prilikom preračunavanja 
novčanih iznosa koristio fiksni tečaj konverzije 7,53450, bez obzira na osnovu na kojoj se 
zahtjev po osnovi štete temelji. Organizator ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za 
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izmaklu korist, neimovinsku štetu ili gubitak prihoda, ugleda ili očekivanih ušteda. Ovo 
ograničenje se ne odnosi na štetu prouzročenu namjerno ili krajnjom nepažnjom. 
 
Završne odredbe 
Članak 12. 
 
Pojmovi koji imaju rodno značenje u ovim Pravilima su navedeni u muškom rodu te se 
jednako odnose na muški i ženski rod. 
 
Objava i izmjena pravila 
Članak 13. 
 
Pravila ovog natječaja će se objaviti na web stranici www.laqo.hr. 
 
Organizator pridržava pravo na promjenu Pravila i uvjeta sudjelovanja u natječaju kao i pravo 
prekida natječaja u svakom trenutku, uz obvezu da isto pravovremeno objavi na isti način 
kao i ova Pravila. 
 
Rješavanje sporova 
Članak 14. 
 
U slučaju spora između Organizatora i sudionika natječaja nadležan je stvarno nadležni sud u 
Zagrebu. 
 
 
 
U Zagrebu, 23.12.2022. godine 
Organizator: 
CROATIA Osiguranje d.d. 
 


