
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 

„Podravka natjeČAJ“  

Članak 1. PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA 

Priređivač nagradnog natječaja je Podravka d.d., Ante Starčevića 32, 

Koprivnica, OIB: 18928523252. (dalje u tekstu: Organizator). Ovaj nagradni 

natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane 

Facebooka, niti je povezan s Facebookom. 

Članak 2. SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Ostvarivanje promidžbe novih pakiranja Podravka čajeva.  

Članak 3. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj počinje 27. siječnja 2014. i traje do 24. veljače 2014. 

godine. 

Članak 4. PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike 

Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja 

nagradnog natječaja, sve fizičke osobe koje su registrirane na društvenoj 

mreži "Facebook" (na web-stranici http://www.facebook.com), pod uvjetima 

korištenja koje definira Facebook i privatnosti koje je svaki korisnik odabrao 

za svoj profil, a koji se u razdoblju od 27. siječnja 2014. do 24. veljače 2014. 

prijave na sudjelovanje u natječaju prema uvjetima definiranima na 

https://www.facebook.com/PodravkaHrvatska (promovirane objave u kojima 

su istaknuta pravila „Podravka natjeČAJa“). Pravo sudjelovanja u nagradnom 

natječaju nemaju radnici Podravke d.d. kao priređivača, radnici MRAK usluge 

d.o.o. za savjetovanje, kao niti jedna druga osoba koja je sudjelovala u 

pripremi ovog nagradnog natječaja. 

Članak 5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Za ostvarivanje dobitka nagrade u nagradnom natječaju „Podravka 

natjeČAJ“ potrebno je prema pravilima (objavljenima u promoviranim i 

označenim objavama na stranici www.facebook.com/PodravkaHrvatska) 

odgovoriti na kreativno pitanje, odnosno opisati jednog svojeg prijatelja ili 

prijateljicu u kontekstu zajedničkog druženja, označiti tu osobu (opcijom 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/legal/terms
http://www.facebook.com/legal/terms
http://www.facebook.com/privacy/explanation.php


„tag“). Označena osoba dužna je „uzvratiti“ vlastitim opisom prve osobe te 

oznakom („tag“) prve osobe. Natječaj se odvija u paru i samo parovi koji su 

se međusobno označili prema gore navedenim pravilima se kvalificiraju za 

dobivanje nagrade.  

Za slučaj da sudionici natječaja objavljuju i popratne fotografije (nije nužno 

za kvalifikaciju), slanjem potvrđuju da one predstavljaju njegovo autorsko 

djelo te da nisu preuzete s internetskih stranica ili drugih izvora te daje 

pravo da se fotografije i popratni tekstovi, u svrhu promocije proizvoda i 

natječaja, mogu objavljivati na stranici 

www.facebook.com/PodravkaHrvatska.  

 

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi 

nagradnog natječaja, navode ili prikazuju proizvode konkurencije i sl.) bit će 

odmah uklonjeni i isključeni iz nagradnog natječaja. 

Članak 6. DISKVALIFIKACIJA 

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, 

za vrijeme trajanja Natječaja, u sljedećim slučajevima: 

1. Ukoliko poslane fotografije ili tekstovi nisu u skladu s definiranim 

smjernicama natječaja. 

2. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke 

prilikom davanja suglasnosti. 

3. Ukoliko jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja. 

4. Ukoliko se Sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u 

natječaju.  

5. Ukoliko tekstovi i eventualne fotografije nisu u skladu s kućnim redom 

stranice www.facebook.com/PodravkaHrvatska. 

6. Ukoliko vlasnik ili vlasnici odabranih opisa ne dostave potpune osobne 

podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane Organizatora, a radi 

dodjeljivanja nagrade, u roku od 24 sata.  

7. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da 

utječe na pravednost natjecanja. 

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 2. – 7. bit će 

obaviješteni o svojoj diskvalifikaciji putem komentara Facebook stranici gdje 

se natječaj odvija ili putem privatne poruke na Facebooku (ako Sudionik prvi 

ostvari komunikaciju prema Organizatoru).  



Članak 7. FOND NAGRADA 

Ukupni nagradni fond iznosi 416 pakiranja Podravka čajeva i 32 šalice 

za čaj. Nagrade se dodjeljuju u paru za ukupno 16 dobitnika u 4 nagradna 

kruga, odnosno 4 dobitnika po jednom nagradnom krugu. Pojedinačna 

nagrada je 26 kutija čajeva (godišnja zaliha) i 2 šalice, odnosno 52 kutije 

čajeva i 4 šalice koje se pravedno dijele na jedan dobitnički par.  

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je: 6.470,00 kn 

 

Članak 8. 

Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja 

natječaja. Nagrade definirane u članku 7. nije moguće zamijeniti ili isplatiti u 

novčanoj protuvrijednosti. 

Članak 9. ODABIR I OBJAVA DOBITNIKA NAGRADNOG NATJEČAJA 

U jednom krugu natječaja (tjednu) biraju se dva dobitna para. Jedan dobitni 

par bira stručna komisija Podravke, a drugi dobitni par bira se prema zbroju 

„like-ova“ na objavama jednog para. Dobitnici se objavljuju nakon završetka 

pojedinog kruga na navedenoj Facebook stranici u posebno označenoj 

obavijesti (note) koja će cijelo vrijeme biti dostupna svim fanovima 

navedene stranice.  

Nagrađeni mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su 

ostvarili uvjete navedene u članku 5. pod pretpostavkom da se radi o 

ispravnim prijavama sukladno članku 6. 

Ime Sudionika koji osvaja nagradu, bit će objavljeno na stranici  

www.facebook.com/PodravkaHrvatska i stranici www.Podravka.hr u roku od 

48 sati nakon završetka tjednih krugova te cijelog natječaja. 

Članak 10. UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŢE PREKINUTI 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupanja okolnosti za 

koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti 

ili izbjeći. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na web stranici 

www.Podravka.hr i na stranici www.facebook.com/PodravkaHrvatska.  

Članak 11. NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU 

NAGRADE 

Dobitnici će svoje nagrade dobiti putem dostave u roku od 30 dana od 

dana objave dobitnika, a dokaz slanja (potvrda od pošte ili kurirske službe) 

http://www.lino.eu/


služi kao potvrda kojom se dobitnici nagrada odriču svih prava i 

potraživanja iz ovog nagradnog natječaja. Organizator preuzima obvezu 

dostave nagrada na kućnu adresu. Navedeni rok isporuke može se produžiti 

samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ako u 

navedenom roku priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više 

sile. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 dana 

od objave rezultata, a dobitnik se u roku od narednih 60 dana ne javi da 

nagradu nije primio, Podravka više nije odgovorna za neprimitak nagrade i 

ne može tu žalbu uvažiti.  

Članak 12. PUBLICITET 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici su suglasni da se 

njihovi osobni podaci: ime, prezime, mjesto prebivališta i/ili boravišta te 

fotografije i tekstovi poslani na natječaj mogu od strane Organizatora 

koristiti bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se mogu 

objaviti na www.Podravka.hr i www.facebook.com/PodravkaHrvatska 

 

Članak 13. POREZI, NAKNADE 

Dobitnici ne snose nikakve poreze, obveze, troškove slanja poštom ili 

naknade direktno povezane s nagradama. 

Članak 14. PRAVILA 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na stranici www.Podravka.hr i na 

stranici www.facebook.com/PodravkaHrvatska na dan 27.01.2014.  

Članak 15. NEPODIJELJENE NAGRADE 

U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manji broj sudionika od broja 

nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada 

koliko je u nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika. 

Članak 16. NADLEŢNOST ZA RJEŠAVANJE SPOROVA 

U slučaju bilo kakvog spora između priređivača i sudionika nagradnog 

natječaja bit će nadležan Općinski sud u Koprivnici. 

 

U Koprivnici, 27.01.2014. godine. 
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