
Kreativni natječaj 

“Osvoji besplatne pripreme
iz matematike s Tonijem Milunom ”

Članak 1. 
Priređivač kreativnog natječaja “Osvoji besplatne pripreme iz matematike s Tonijem Milunom” je 
Otvoreno učilište Algebra (OIB: 75935351143), Maksimirska 58a, Zagreb, (u daljnjem tekstu: Organizator). 

Članak 2. 
Natječaj se odvija u periodu počevši od 28. 9. 2018. (u 15:30 sati) do 18. 10. 2018. (do 12:00 sati). 

Članak 3. 
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Pravo 
sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju zaposlenici Visokog učilište Algebra, Otvoreno učilište Algebra, 
niti članovi njihovih užih obitelji, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog kreativnog 
natječaja.

Članak 4. 
Za sudjelovanje u natječaju Sudionik treba odgovoriti na kreativno pitanje na internetskoj stranici 
www.algebra.hr/drzavna-matura/kreativni-natjecaj-toni-milun/ koje glasi „Zašto baš ja moram osvojiti 
pripreme iz matematike s Tonijem“.

Članak 5. 
U natječaju će biti nagrađeno 15 Sudionika koja odgovore najkreativnije na pitanje „Zašto baš ja moram 
osvojiti pripreme iz matematike s Tonijem.“ 
Najkreativniji odgovore izabrat će stučni žiri koji čine: 
1. Ines Matulić, Otvoreno učilište Algebra 
2. Deana Audić Bosnar, Otvoreno učilište Algebra  
3. Petra Ravlić, Otvoreno učilište Algebra. 
Pobjednici će biti objavljeni na stranici www.algebra.hr/drzavna-matura/kreativni-natjecaj-toni-milun/ 
25. 10. 2018. do 17:00. Nagrada: Besplatne pripreme za ispit matematike na državnoj maturi s Tonijem 
Milunom. Pripreme će se odvijati tijekom zimskih (7. 1. 2019. - 13. 1. 2019) i proljetnih praznika (23. 4. 2019. - 
28. 4. 2019.) Znači, ukupno 2 tjedna predavanja na adresi Ilica 242, Zagreb. 
Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one koja je ovdje navedena. Nagrada nije 
zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 6. 
Organizator će pregledati sve prijavljene odgovore 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; 
→ odgovor se ne pridržava teme Natječaja; · osoba koja je ostavila komentar zatraži uklanjanje istog 

iz Natječaja;  
→ kreativni odgovor je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se ili prikazuju javne osobe ili komentar 

na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom. 

Članak 7. 
Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, 
odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih 
mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih 
problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji 
sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o 
čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici 
www.algebra.hr/drzavna-matura/kreativni-natjecaj-toni-milun/.
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. 
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