Pravilnik Facebook i Instagram nagradnog natječaja
OSVOJI RAW BAR MIX BOX
Članak 1.
Organizator i svrha natječaja
Nagradni natječaj „Osvoji BITE ME raw bar (mix box)“ raspisuje Eventor, obrt za
uslužne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Organizator). Svrha priređivanja nagradnog
natječaja je promocija online ankete „Ponašanje i preference potrošača energetskih
pločica (barova)“ i povećanja broja ispunjenih anketa.

Članak 2.
Nagradni fond
Nagrada nagradnog natječaja je „Osvoji BITE ME raw bar (mix box)“. Dobitnik nagrade
u ovom nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugu nagradu od one koja je
navedena u ovim pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode
ili usluge. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovom
Pravilniku (u daljnjem tekstu: Pravila).

Članak 3.
Obrada osobnih podataka
Slanjem osobnih podataka (email adresa) daje se suglasnost Organizatoru, da može
koristiti podatke natjecatelja vezano za ovaj nagradni natječaj. Po završetku nagradnog
natječaja ta se suglasnost može povući u svakom trenutku. Prikupljeni osobni podaci bit
obrađeni u skladu s Izjavom o privatnosti koja je dostupna na web stranici: https://
eventor.hr

Članak 3.
Pravo sudjelovanja
U nagradnom natječaju mogu sudjelovati:
-

svi punoljetni korisnici društvene mreže Facebook koji su državljani i imaju
prebivalište u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora kao i članova
njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

-

Svi koji ispune anketu i ostave e-mail adresu na kraju ankete

Osobe koje se prijavljuju pod različitim profilima i pseudonimom neće biti uzete u obzir.

Članak 4.
Način sudjelovanja i opis natječaja
Da bi sudjelovali u natječaju, sudionici trebaju u periodu od 11.02.2022. u 15:00 sati
do 18.02.2022. u 23:59 sati u ispuniti anketu i ostaviti e-mail adresu na kraju ankete.
Svaki sudionik može u nagradnom natječaju sudjelovati samo jednom. Neće biti
priznate ankete ispunjene nakon isteka natječaja (nakon 18.02.2022. u 23:59).
Svi natjecatelji sudjelovanjem u nagradnom natječaju – ispunjenjem ankete potvrđuju
da su upoznati s ovim Pravilnikom. Pobjednici nagradnog natječaja bit će sudionici
odabrani slučajnim (random) odabirom.

Članak 5.
Preuzimanje nagrade
Organizator 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. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze Organizatora prema
dobitniku. Nagrada će se poslati putem pošte na adresu dobitnika. Ako se dobitnik ne
javi u roku od tjedan dana od proglašenja dobitnika, Organizator nagradnog natječaja
pridržava pravo da dobitnika poništi.

Članak 6.
Opće odredbe
Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile (nastup izvanrednih okolnosti
koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti). Organizator ima pravo promijeniti
pravila za vrijeme trajanja natječaja. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki
sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene
ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 7.
Pravila Facebook stranice
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 Organizator.

Članak 8.
Pravila Instagram stranice
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenom mrežom Instagram.
Instagram ne sponzorira, ne podržava i ne organizira ovaj nagradni natječaj. Sve
informacije i nagrade osigurava Organizator.

U Zagrebu, 1.02.2022. godine
Organizator: Eventor

