Pravila nagradnog natječaja
NatječajLedeniVjetar
Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača
Priređivač nagradnog natječaja je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48 000 Koprivnica,
Ulica Ante Starčevića 32.
Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv nagradnog natječaja je "NatjecajLedeniVjetar". Nagradni natječaj Podravke d.d. traje
od 09.06. do 26.06.2016. godine na području Republike Hrvatske.
Nagradni natječaj održavat će se na Instagramu.
Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja
Svrha nagradnog foto natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem web medija u
svrhu promidžbe Dolcela proizvoda (Ledeni vjetar) i Podravke d.d.
Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju „NatjecajLedeniVjetar“ potrebno je snimiti
fotografiju gotove slastice pripremljene s Dolcela Ledenim vjetrom, na kojoj je vidljiva i
ambalaža proizvoda. Sudionik fotografiju uploada na svoj Instagram profil i oznacava
hashtagom #NatjecajLedeniVjetar ili #natjecajledenivjetar. Prilikom uploada sudionik mora
postaviti postavke svog profila na javno kako bi fotografija bili vidljiva. Svaki sudionik
sudjelovanjem u nagradnom foto natječaju od 9.6.2016. do 26.6.2016. godine automatski
ulazi u bazu iz koje ce se nagraditi ukupno 50 fotografija slastice. Ocjenjivat će se izgled
slastice, kao i kvaliteta te ukupan dojam fotografije.
U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u
Republici Hrvatskoj, osim djelatnika Podravke d.d., članova njihove uže obitelji te osoba koje
stalno poslovno surađuju s Podravkom.
Svaki sudionik na nagradnom natječaju može sudjelovati s više prijava, ali on i njegovi uži
članovi obitelji ne mogu osvojiti više od jedne nagrade iz ukupnog nagradnog fonda.. Unosi
koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika.
Članak 5. – Objava sadržaja
Priređivač nagradnog natječaja ima pravo objave unesenih prijava (fotografija, recept) na
svim svojim internet stranicama i društvenim mrežama.
Članak 6. - Nagradni fond
Nagradni fond za natječaj uključuje 30 glavnih nagrada, torba s ilustracijom Aleksandre
Dojčinović i 20 utješnih nagrada, poklon paket s Dolcela proizvodima. Dobitnice torbe
mogu odabrati boju torbe, zelenu, plavu ili boju fuksije.
Članak 7. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira
Odabir dobitnika nagrada obavit će se u terminima 27.6. – 29.6.2016. godine u Koprivnici.
Odabir dobitnika će izvršiti stručna komisija sastavljena od nekoliko djelatnika iz različitih
sektora Podravke, a pritom će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.
Članak 8. - Objava rezultata nagradnog foto natječaja
Rezultati nagradnog foto natječaja bit će objavljeni na web stranici
http://www.podravka.hr/natjecajledenivjetar/ kao i na javnom Coolinarika Instagram profilu
30.06.2016.

Članak 9. - Način i rok preuzimanja nagrada
Dobitnici nagrada biti će kontaktirani putem elektronske pošte od strane priređivača
nagradnog foto natječaja najkasnije 24h nakon objave dobitnika.
Nagrade će se u obliku pošiljke dostaviti na adresu dobitnika koju isti dostavi.
Priređivač preuzima obvezu dostave nagrada na kućnu adresu u roku od 30 dana od objave.
Navedeni rok isporuke nagrada 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, priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu
uvažiti.
Članak 10. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog foto natječaja
Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 09.06.2016. na web stranici
http://www.podravka.hr/natjecajledenivjetar/
Članak 11. - Rješavanje spora
U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja „NatjecajLedeniVjetar“
nadležan je sud u Koprivnici.
Članak 12. - Pravila nagradnog foto natječaja
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja.
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici
Podravka.hr, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja
nagradnog natječaja.
Godinu dana nakon završetka nagradnog natječaja, briše se baza podataka s osobnim
podacima sudionika nagradnog natječaja.
Članak 12. - Mogućnost prekida nagradnog foto natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile.
Koprivnica, 08.06.2016.
PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48 000 Koprivnica
* Podravka poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne informacije osim za slanje
nagrada. Popis nagrađenih uključivat će: ime, prezime, ulica i grad.

