PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

„ZG WINE&FOOD te vodi u Barcelonu“
Prije sudjelovanja u nagradnom natječaju, molimo Vas proučite Pravila nagradnog natječaja.
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „ZG WINE&FOOD te vodi u Barcelonu“ je Laguna maslina d.o.o.
(sjedište: Bukovačka cesta 208, 10000 Zagreb, OIB:19941372677) dalje u tekstu „Organizator“.

Članak 1.

Svrha priređivanja nagradnog natječaja. Nagradni natječaj se priređuje u cilju promocije Organizatora.

Članak 2. TRAJANJE

Nagradni natječaj započinje 08. lipnja u 09:00 sati i traje do 11. lipnja 2017. u 20:00 sati.

Članak 3. PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena web stranici http://www.zgwineandfood.com (u daljnjem tekstu stranica) prije početka nagradnog natječaja. U
nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora i poduzeća čija promidžba je cilj ovog nagradnog natječaja, kao ni njihovi
rođaci. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve ﬁzičke osobe starije od 12 godina koje su građani Republike Hrvatske.

Članak 4. NAČIN SUDJELOVANJA

Korisnici mogu sudjelovati u nagradnom natječaju tako da na Instagramu objave fotograﬁju s Estrella Damm pivom na platou Gradec s hashtagom
#zgwineandfood. Nije ograničen broj fotograﬁja koje jedan sudionik smije objaviti i na taj način sudjelovati u natječaju, ali jedan sudionik može osvojiti samo
jednu nagradu. Komunikacija sa sudionikom nagradnog natječaja provodit će se preko Facebook stranice ZG WINE&FOOD. Fotograﬁje ne smiju sadržavati
uvredljive, neprikladne i vulgarne sadržaje. Sve fotograﬁje koje pristignu na natječaj pregledat će se. Radovi koji ne budu zadovoljavali pravila bit će
diskvaliﬁcirani.

Članak 5.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvaliﬁcirati sudionike u sljedećim slučajevima:
• Sudionike koji prekrše ova pravila • Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvaliﬁkacija za natječaj. • Sudionike koji se koriste lažnim proﬁlom.

Članak 6. NAGRADE

Nagradni fond obuhvaća 1 nagradu: DVIJE POVRATNE KARTE S UKLJUČENIM PRISTOJBAMA U NA BARCELONU ( ILI NA DESTINACIJU PO IZBORU ZA
DIREKTNE LETOVE CROATIA AIRLINES).

Članak 7. IZVLAČENJE DOBITNIKA

Pobjednike nagradnog natječaja odabrat će žiri prema kriterijima kreativnosti i kvalitete fotograﬁje.

Članak 8. OBAVIJEST O DOBITKU I PREUZIMANJU NAGRADE

Ime pobjednika bit će objavljeno na Facebook stranici ZG WINE&FOOD najkasnije 2 dana nakon završetka trajanja natječaja.

Članak 9. OPĆENITO O NAGRADAMA I DOBITNICIMA

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću osobu nije moguć. Jedna osoba može osvojiti samo jednu
nagradu. Ime i prezime dobitnika bit će objavljeno na Facebook i službenoj stranici festivala najkasnije 2 dana nakon završetka trajanja natječaja.
Priređivač nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i
uvjetima nagradnog natječaja.
Preuzimanje nagrade: Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze priređivača prema dobitniku.
Ako se dobitnik ne javi u roku od mjesec dana od proglašenja dobitnika priređivač nagradnog natječaja pridržava pravo da dobitnika poništi.

Članak 10. SUGLASNOST S PRAVILIMA

Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila nagradnog natječaja. Pravila počinju vrijediti nakon što budu objavljena na
web stranici https://www.zgwineandfood.com

Članak 11.

Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju neopozivo prihvaćaju da je priređivač njihovu fotograﬁju i ime ovlašten koristiti u promotivne svrhe.

Članak 12.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da priređivač njegove osobne podatke pohrani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih
podataka. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku.

Članak 13.

Priređivač zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare,
tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba
nagradnog natječaja. Priređivač ima pravo promijeniti pravila za vrijeme trajanja natječaja.
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenom mrežom Facebook. Facebook ne sponzorira, ne podržava i ne organizira ovaj nagradni
natječaj. Sve informacije i nagrade osigurava ZG WINE&FOOD festival.

U Zagrebu, 07. lipnja 2017.
Laguna Maslina d.o.o.
Organizator

