U Zagrebu, 7.8.2020.
Priređivač nagradnog natječaja Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb, OIB:
81793146560 (u daljnjem tekstu: Priređivač), utvrđuje sljedeća:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„OMILJENI LIK IZ RATOVA ZVIJEZDA“
(u daljnjem tekstu: Pravila)

ČLANAK 1.
Priređivač organizira nagradni Natječaj pod nazivom „OMILJENI LIK IZ RATOVA ZVIJEZDA” na
Facebook stranici www.facebook.com/simpa.stimasvima koji će trajati od 7. kolovoza 2020. do 12.
kolovoza 2020. u 12:00 (u daljnjem tekstu: Natječaj). Ovim Pravilima uređuju se uvjeti pod kojima se
priređuje Natječaj.
ČLANAK 2.
Ovim Pravilima uređuje se način provedbe Natječaja te podjele nagrada. Pravila će biti objavljena
na web stranici https://www.simpa.hr/uvjeti-koristenja uoči početka Natječaja. Dobitnici će biti
objavljeni na Facebook stranici www.facebook.com/simpa.stimasvima. Sudjelovanjem u Natječaju
korisnici prihvaćaju ova Pravila.
ČLANAK 3.
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve osobe starije od 18 godina s prebivalištem ili boravištem u
Republici Hrvatskoj, a koje za vrijeme trajanja Natječaja ostave komentar ispod označene objave na
Facebook stranici www.facebook.com/simpa.stimasvima (u daljnjem tekstu: Sudionik i/ili korisnik).
U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača kao ni članovi njihove uže obitelji te agencija
404 d.o.o. kao partner Priređivača nagradnog Natječaja.
ČLANAK 4.
Mehanika prijave na nagradni Natječaj je sljedeća:
Korisnik dolazi na Facebook stranicu www.facebook.com/simpa.stimasvima te je pozvan podijeliti
svojeg omiljenog lika iz sage Ratovi zvijezda i opisati zašto mu je on omiljen koristeći maksimalno
160 znakova.
Uvjeti prijave sadržaja
a) Sadržaj prijave:
• Kako bi sudjelovao/la korisnik/ca mora tekstom opisati svojeg omiljenog lika iz sage Ratovi
zvijezda

•
•

Prijave će se vrednovati prema kreativnosti
Sadržaj prijave mora biti autorsko djelo

b) Tehnički uvjeti prijave:
• Korisnici mogu prijaviti teoriju isključivo u tekstualnom obliku
• Korisnici mogu prijaviti neograničeni broj prijava
Prijavom na Natječaj, Sudionici prihvaćaju ova Pravila te su suglasni da se, ako postanu dobitnici
nagrade, njihovo ime i prezime, prijavljeni sadržaj i fotografija, mogu javno objaviti, koristiti od strane
Priređivača u marketinške svrhe, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu te jamče da
imaju autorska prava na sav prijavljeni sadržaj, da nisu povrijeđena autorska prava te da prenose na
Priređivača isključivo pravo korištenja svojeg prijavljenog sadržaja bez naknade autoru,
neograničeno vremenski, prostorno i sadržajno.
Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog Natječaja) bit
će odmah isključeni iz nagradnog Natječaja.
Dijeljenje prijave (sadržaja) nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom Natječaju.
ČLANAK 5.
Sudjelujući u Natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se osobni podaci (ime i prezime, e-mail
adresa, kontakt broj) koje pruži nakon osvajanja nagrade, koriste isključivo u svrhu održavanja,
provođenja i promocije ovog Natječaja i/ili ponude Priređivača.
U slučaju mogućih netočnosti podataka ili manipulacije, postupit će se u smislu odredbe članka 6
ovih Pravila.
Potražite više detalja o zaštiti osobnih podataka.
ČLANAK 6.
Priređivač ima pravo pregledati prijavljene podatke te zadržava pravo u bilo kojem trenutku
diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima:
• Sudionik krši ova Pravila
• Sudionik ne odgovara na upit Priređivača/tehničkog izvođača u slučaju opravdanje sumnje u
manipulaciju rezultata Natječaja sudionika u roku od 24 sata na kontaktne podatke iz članka
5 ovih Pravila;
• Sudionik je prijavio u nagradni Natječaj sadržaj koji nije autorski, odnosno sadržaj preuzet s
interneta na koji nema autorska prava
• Sudionik je povrijedio tajnost, cjelovitost i dostupnost računalnih podataka, programa ili
sustava, ili izvršio djelo računalnoga krivotvorenja i/ili računalne prijevare, u skladu s
odredbama Kaznenoga zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15).

ČLANAK 7.
Ukupan nagradni fond sastoji se od sljedećih nagrada:
-

4 x Star Wars igraće karte

Odabir dobitnika
U nagradnom natječaju bit će 4 dobitnika nagrade.
Dobitnike će odabrati četveročlana komisija (žiri) koja se sastoji od predstavnika Priređivača i
predstavnika agencije 404 d.o.o.
ČLANAK 8.
Svaki Sudionik može se prijaviti neograničen broj puta s različitim sadržajem.
Imena
Dobitnika
nagrada
bit
će
objavljena
na
Facebook
stranici
www.facebook.com/simpa.stimasvima najkasnije do 14.8.2020. godine u komentaru objave unutar
koje se odvija Natječaj.
Dobitnici su dužni javiti svoje podatke (ime, prezime, email, broj mobitela) u inbox stranice najkasnije
do 31.8.2020. Za dodjelu nagrade dobitnici moraju javiti broj mobitela s aktivnim brojem te adresu
na koju će mu se ista dostaviti.
Dobitnici mogu prebaciti nagradu na drugu osobu, ali o tome pravovremeno moraju obavijestiti
Priređivača. U tom slučaju primjenjuju se iste odredbe iz Članka 8. ovih pravila.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili u većim
količinama od one koja je navedena u ovim Pravilima.
Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.
ČLANAK 9.
U slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao
predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno prekinuti
Natječaj te o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.
Priređivač može promijeniti pravila nagradnog natječaja u bilo kojem trenutku te o tome obavijestiti
javnost objavom novih pravila na web stranici https://www.simpa.hr/uvjeti-koristenja
ČLANAK 10.
Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora
između Priređivača i sudionika nagradnog natječaja utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

