Pravila nagradnog natječaja – (Pa)šteta je ne probati
Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača
Priređivač nagradnog natječaja je Podravka d.d., MB 3454088, 48 000 Koprivnica, Ulica
Ante Starčevića 32.

Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv nagradnog natječaja je "(Pa)šteta je ne probati". Nagradni natječaj Podravke d.d.
traje 4 tjedna, od 15.05.2020. do 12.06.2020. godine.
Nagradni natječaj održavat će se na Podravkinoj stranici
https://www.coolinarika.com/samomazi

Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja
Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem web medija u svrhu
promidžbe Podravka proizvoda i Podravke d.d.

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju "(Pa)šteta je ne probati" sudionik treba imati
otvoren korisnički račun na Coolinarici.
Na različitim sadržajima na Coolinarici, prema posebnom algoritmu distribucije pojavljivat će
se paštete. Klikom na paštete sudionik prikuplja određeni broj bodova (postoji pet vrsta
pašteta prema broju bodova koji nose: 5,4,3,2 i 1) te na taj način sudjeluje u natječaju.
Na pojedinim sadržajima povezanim uz određene proizvode distribucija pašteta je veća te
se na takvim sadržajima pojavljuju paštete veće bodovne vrijednosti. Na sudionicima je da
otkriju o kojim se sadržajima radi. Bodovi se automatski pribrajaju korisničkom imenu
korisnika.
Na stranici https://www.coolinarika.com/samomazi moguće je vidjeti trenutni poredak
sudionika s najviše skupljenih bodova.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani s prebivalištem u Republici
Hrvatskoj, Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini na dan zaključenja nagradnog natječaja.

Članak 5. - Nagradni fond
Nagradni fond uključuje 100 tjednih nagrada, 1 nagradu nakon 3. tjedna natječaja i 1 finalnu
nagradu nakon 4. tjedna natječaja.

Sastav tjednog nagradnog paketa je sljedeći:


picek torba + 7 pašteta

Sastav nagrade nakon 3. tjedna je sljedeći:


piknik set (termo torba, deka za piknik, termosica + 7 pašteta)

Sastav finalne nagrade je sljedeći:


sklopiva stolica x2, termo torba + 7 pašteta

Članak 6. – Dobitnici nagrada
Tjedne nagrade osvaja 100 sudionika koji u tjednom periodu nagradnog natječaja sakupe
najveći broj bodova.
Nagradu nakon trećeg tjedna natječaja osvaja sudionik koji u tom periodu skupi najviše
bodova.
Finalnu nagradu osvaja sudionik koji u cijelom periodu nagradnog natječaja sakupi najveći
broj bodova.
Ukoliko se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koji su predviđeni
nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom natječaju
sudjelovalo sudionika.
Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 5.
ovih Pravila.

Članak 7. - Objava rezultata nagradnog natječaja

Popis dobitnika nagrada bit će objavljen na web stranici
https://www.coolinarika.com/samomazi prema sljedećem rasporedu:



tjedni dobitnici: 23.5., 30.5., 6.6., 13.6.



dobitnik nagrade nakon 3. tjedna: 6.6.



dobitnik finalne nagrade: 13.6.

Članak 8. – Pogrešne i neregularne prijave
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika, za vrijeme
trajanja nagradnog natječaja, u sljedećim slučajevima:
1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom
unosa osobnih podataka.
2. Ukoliko se sudionik koristi lažnim profilima kako bi sudjelovao u natječaju.
3. Ukoliko se pokaže da je ostvareni rezultat generiran skriptama, makro naredbama i
drugim oblicima automatizma ili bilo kakvim programskim rješenjima.
4. U slučaju višestrukih neregulatnih unosa registracijama jednog te istog igrača s različitim
e-mail adresama.
5. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na
pravednost natjecanja.

Članak 9. - Način i rok dostave nagrada
Dobitnici nagrada će na svoju kućnu adresu primiti nagradu i to najkasnije 30 radnih dana
od dana objave rezultata nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu
dobitnika u roku 30 radnih dana od objave rezultata, a dobitnik se u roku od narednih 30
dana ne javi da nagradu nije primio, Podravka više nije odgovorna za neprimitak nagrade i
ne može tu žalbu uvažiti.
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. Priređivač nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele,
izgubljene ili krivo upućene pošiljke.

Članak 10. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja
Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se na web stranici
https://www.coolinarika.com/samomazi
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju prava i obveze iz Pravila
nagradnog natječaja.

Članak 11. - Rješavanje spora
U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja "(Pa)šteta je ne
probati" nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 12. – Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja
Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji je korišten za
prijavu na nagradni natječaj ili proizlazi iz uručenja nagrada dobitnicima.
Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom
medijskog sadržaja proizašlog iz nagradnog natječaja i u vezi s nagradnim natječajem.

Članak 13. – Pravila nagradnog natječaja i zaštita osobnih podataka
Svi sudionici nagradnog natječaja upoznati su s Pravilima zaštite privatnosti objavljenima na
web stranici: http://www.coolinarika.com te izričito pristaju i slobodnom voljom ustupaju
osobne podatke voditelju obrade u svrhu kontaktiranja radi provođenja postupka objave
rezultata, dodjeljivanja i dostave nagrade.
Podravka d.d. Koprivnica, Ante Starčevića 32., 48000 Koprivnica u svojstvu Voditelja
obrade obrađuje osobne podatke sudionika (ime i prezime, ulica, kućni broj, poštanski broj,
grad, adresa elektronske pošte i kontakt broj telefona) u okviru ovog nagradnog natječaja
na temelju privole sudionika, a u svrhu provođenja nagradnog natječaja i utvrđivanja
dobitnika, kao i kontaktiranja radi preuzimanja nagrade.
Rok zadržavanja osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja u sustavu pohrane

Voditelja obrade je dvanaest mjeseci od završetka aktivnosti.
U svojstvu Ispitanika sudionici nagradnog natječaja imaju pravo, sukladno odredbama Opće
uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, u svakom trenutku povući svoju privolu, pri čemu
povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju dane privole prije njezinog
povlačenja.
Svoju privolu sudionici mogu povući na adresi dpo@podravka.hr.

Članak 14. – Izmjena pravila
Priređivač zadržava pravo dopune i izmjene ovih Pravila, o čemu će sudionici biti
obaviješteni putem stranice https://www.coolinarika.com/samomazi

Koprivnica, 12.05.2020. g.
PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48 000 Koprivnica

