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PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „MELVITA
EKO ODLUKA“
1. Opće odredbe
Ovim dokumentom određuju se pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju (u nastavku: NAGRADNI NATJEČAJ)
koji organizira Stillmark Zagreb d.o.o. (u nastavku: ORGANIZATOR). Svrha nagradnog natječaja promocija je MELVITA
proizvoda. Nagradni natječaj traje u vremenu naznačenom u nagradnoj objavi i objavljen je na Facebook i Instagram stranici
MELVITA Hrvatska.
2. Nagrada
FOND NAGRADA: Poklanjamo ukupno šest nagradnih paketa na Facebooku i osam nagradnih paketa na Instagramu, kroz
8 tjedana. Prvi paket: Nježna pjena za čišćenje lica i Nježni uljni gel. Drugi paket: Cvjetna vodica ruža i Uljepšavajuće ulje
argan. Treći paket: Gel za područje oko očiju i Rose Nectar kremu. Četvrti paket: Iznimno zlatno ulje. Peti paket:
Učvršćujući balzam za tijelo i Dezodorans za osjetljivu kožu. Šesti paket: Mirisno arganovo ulje s eteričnim uljem ruže.
Sedmi paket: Poklon set Organski početak. Osmi paket: Poklon set Obnavljajuća moć argana.
Nije moguća zamjena nagrada, isplata u novčanoj protuvrijednosti osvojene nagrade ni prijenos na treću osobu. Moguća je
promjena sadržaja nagrade, ali ne i vrijednosti pojedine nagrade.
3. Tijek kreativnog natječaja i uvjeti sudjelovanja
Natječaj traje od 26. listopada do 28. prosinca 2020. Najzanimljiviji komentari i slike svakoga tjedna bit će nagrađeni.
U kreativnom natječaju mogu sudjelovati punoljetne osobe koji su hrvatski državljani te maloljetne osobe od 16. godina (uz
odobrenje roditelja, skrbnika), koji su korisnici Facebooka i Instagrama i koji prihvate pravila kreativnog natječaja. Svaka
osoba može sudjelovati u kreativnom natječaju s jednom ili više objava. Da bi sudjelovali u kreativnom natječaju, korisnici
moraju ispuniti navedene uvjete:
1. Zapratiti i označiti sa sviđa mi se Facebook stranicu
2. Ukoliko sudjelujete na Facebooku, ispod objave natječaja treba opisati koja je vaša eko odluka, zašto ste je donijeli i što
njome želite postići. Dodavanje slike je opcionalno.
3. Ukoliko sudjelujete na Instagramu, potrebno je označiti @melvita.hr i #ekoodluka na svom Instagram storiju ili feed
objavi uz objavljenu sliku koja sadržava jednu vašu eko odluku iz područja ekologije, mode, ljepote, prehrane ili rekreacije
te dodatne komentare vezane uz eko odluku.
Profil sudionika mora biti javni kako bi organizator mogao vidjeti objavu.
Stručni žiri odabrat će do 15. prosinca 2020. najkreativnije komentare na Facebooku te najkreativnije objave/storije na
Instagramu i objaviti pobjednike.
Objave će biti prikazane javno. Organizator pridržava pravo ukloniti neprimjereni ili uvredljivi sadržaj. Autoru takvog
sadržaja onemogućit će se daljnje sudjelovanje u nagradnom natječaju. Također, ukoliko postoji osnovana sumnja da
korisnik koristi tuđi materijal organizator ima pravo onemogućiti mu sudjelovanje u nagradnom natječaju. Svaki sudionik
nagradnog natječaja svojim sudjelovanjem prenosi na organizatora prava korištenja sadržaja bez vremenskog ili
teritorijalnog ograničenja. Korištenje obuhvaća prava objave, kopiranja, prilagodbe i distribucije objavljenog sadržaja u
promotivnu svrhu po nahođenju organizatora.
Smatra se da svaki sudionik sudjelovanjem potvrđuje da je upoznat s ovim pravilima natječaja i uvjetima sudjelovanja u
nagradnom natječaju. U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati zaposleni u tvrtki organizatora, zaposleni u tvrtkama koje
na bilo koji način sudjeluju u izvedbi nagradnog natječaja ili su na bilo koji način povezani s poslovanjem organizatora, kao
ni članovi njihove uže obitelji. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju državljani Republike Hrvatske s adresom
prebivališta u Republici Hrvatskoj
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4. Odabir, objava i obavještavanje nagrađenih
Pobjednike će odabrati stručni žiri u ime Organizatora. U obzir dolaze svi sudionici koji nisu zadnjih šest mjeseci osvojili
nagradu tvrtke Stillmark Zagreb d.o.o. i koji su ispunili uvjete nagradnog natječaja.
Organizator natječaja će objaviti pobjednike u komentaru ispod objave o natječaju na dan naznačen u objavi nagradnog
natječaja.
Dobitnici su dužni u roku od 10 dana od objave dobitnika poslati svoje osobne podatke organizatoru putem inboxa na
Facebook ili Instagram profilu Melvita Hrvatska: ime i prezime, adresu i mjesto prebivališta, broj mobitela. U slučaju da
dobitnik organizatoru ne dostavi osobne podatke u zadanom roku, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće naknadno
dostaviti. U slučaju da poslani osobni podaci dobitnika nisu potpuni, organizator može odbiti dodijeliti nagradu.
5. Preuzimanje nagrade
Dobitnik će nakon dostavljenih podataka dobiti informacije o načinu preuzimanja nagrade.
6. Sigurnost podataka
Sudionici nagradnog natječaja ovlašćuju organizatora da, do opoziva sudionika, obrađuje osobne podatke sudionika
natječaja, u svrhu obavještavanja o kreativnom natječaju i u marketinške svrhe organizatora kreativnog natječaja.
Organizator se obvezuje da osobne podatke neće slati trećim osobama, osim ako je to potrebno radi provođenja nagradnog
natječaja.
7. Odgovornost
Organizator ne preuzima odgovornost za:
- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u
kreativnom natječaju ili trećih osoba,
- neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,
- (ne)funkcioniranje društvene mreže Facebook/Instagram te posljedice (ne)funkcioniranja, bez obzira na razloge
(ne)funkcioniranja,
- (ne)točnost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju.
Organizator se obvezuje da će podatke obraditi i čuvati u skladu s važećim propisima i zakonima.
8. Završne odredbe
Sudionici kreativnog natječaja odriču se prava na bilo kakve pritužbe protiv organizatora povezane sa sudjelovanjem u
nagradnom natječaju (npr. u vezi s troškovima sudjelovanja, onemogućivanjem sudjelovanja u kreativnom natječaju u skladu
s uvjetima sudjelovanja). U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja, sudionik natječaja dopušta upotrebu različitih
komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička pošta, obavijesti na Instagram profilu itd. Sve pritužbe i
reklamacije sudionika natječaja rješava organizator. U slučaju da su pritužbe utemeljene, organizator se obvezuje da će ih
riješiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavijestiti sudionika natječaja. U slučaju spora nadležan je Općinski sud u
Zagrebu. Organizator pridržava pravo promjene pravila i uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju. O svim promjenama i
novostima organizator će sudionike obavijestiti putem Facebook, odnosno Instagram stranice Melvita Hrvatska. Nagradni
natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao
spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Facebook ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovu igru ili natječaj.
Facebook ni na koji način nije odgovoran za organizaciju i provođenje natječaja te nema nikakvu odgovornost u slučaju
eventualnih sporova.

