
 
   

 

Pravila nagradnog natječaja pod nazivom „Vegeta Pop Art“ 
 
Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača  
Priređivač nagradnog natječaja je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48 000 Koprivnica, Ulica 
Ante Starčevića 32. 
 
Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja  
Naziv nagradnog natječaja je "Vegeta Pop Art". Nagradni natječaj Podravke d.d. traje od 17.04. 
do 31.05.2018. godine na području Republike Hrvatske. Nagradni natječaj održava se na 
Vegetinoj web stranici http://www.vegeta.hr/hr/vegetapopart 
 
Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja  
Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem web medija u svrhu 
promidžbe proizvoda iz Vegeta asortimana kao i nagrađivanje lojalnosti potrošača. 
 
Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju 
 Za sudjelovanje u nagradnom natječaju " Vegeta Pop Art" potrebno je:  

o na http://www.vegeta.hr/hr/vegetapopart stranicu dignuti sliku vlastitog jela, da ju 

program obradi u pop art stilu.  

o sliku preuzeti na svoje računalo ili mobilni uređaj, te podijeliti na Facebooku i/ili 

Instagramu uz hashtag #vegetapopart, te napisati popratni komentar.  

o profil u postavkama mora biti javan kako bismo ga bili u mogućnosti pronaći putem 

#vegetapopart 

Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju od 17.4. do 31.5.2018. godine do 
ponoći automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi ukupno 101 najkreativnija prijava 
koja zadovoljava sve uvjete natječaja. Dodijelit će se jedna glavna nagrada te sto utješnih 
nagrada. 
U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u 
Republici Hrvatskoj osim djelatnika Podravka Grupe i povezanih društava te članova njihove 
uže obitelji.  
Svaki sudionik može sudjelovati s neograničenim brojem prijava u nagradnom natječaju, ali ne 
može osvojiti više od jedne nagrade. Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni 
neće ući u bazu za odabir dobitnika. 
 
Članak 5. – Objava sadržaja  
Priređivač nagradnog natječaja ima pravo objave unesenih prijava (fotografija i tekst) i osobnih 
podataka sudionika koje će uključivati ime i prezime. 
 
Članak 6. - Eliminacija prijava iz natječaja  
Slanje neprikladnih sadržaja te sadržaja za koje postoji sumnja ili prijava da pojedinac za njih ne 
posjeduje vlasnička prava, uvjetuju direktnu eliminaciju iz natječaja od strane priređivača. 
Priređivač zadržava pravo procjene pravilnosti, prikladnosti te valjanosti prijava kao i pravo na 
procjenu uvažavanja svake pojedine prijave te pritom može donijeti odluku o eliminaciji prijave 
iz natječaja. 
 
Članak 7. - Nagradni fond  
Nagradni fond uključuje glavnu nagradu i sto utješnih nagrade. GLAVNA NAGRADA – 1 kom: 
aranžman za dvije osobe koji uključuje: povratni let za  Pariz (dva noćenja s doručkom) sa 
smještajem u hotelu*** u širem centru grada, 2 ulaznice za posjet muzeju Pompidou i tisuću 
kuna džeparca na potrošačkoj kartici. 
Termin puta: 22.6.-24.6.2018. 
UTJEŠNA NAGRADA – 100 kom: majica prema odabiru dobitnika, dostupna u 4 boje i dizajna 
te Vegeta proizvodi. 
 
Nagrade nije moguće zamijeniti za novac. 
 
Članak 8. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira  
Odabir dobitnika nagrada obavit će se 04.06.2018. u sjedištu Podravke u Koprivnici. Odabir će 
nadzirati žiri. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila. 
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Članak 9. - Objava rezultata nagradnog natječaja  
Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni  06.06.2018. na web stranici 
http://www.vegeta.hr/hr/vegetapopart 
 
Članak 10. - Način i rok preuzimanja nagrada  
DOBITNIK GLAVNE NAGRADE: Dobitnik glavne nagrade bit će kontaktiran od strane 
priređivača nagradnog natječaja maksimalno 24 sata nakon odabira dobitnika i to putem broja 
mobitela koji je korisnik prijavio za sudjelovanje u natječaju.  Nakon verifikacije podataka i 
potvrde o ispunjavanju uvjeta za sudjelovanje, 1. nagrada se može realizirati u sljedećem 
terminu: 22.-24.6.2018.,  grad polaska Zagreb, zračna luka Franjo Tuđman, a  sve 2-100. 
nagrade će biti poslane dostavom ili poštom najkasnije do 26.6.2018. Sve dobitnike utješne 
nagrade kontatirat ćemo radi informacije o adresi za dostavu paketa. 
Sve obveze Priređivača prema Dobitniku prestaju trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno 
potpisivanju dokumenta o preuzimanju nagrade, od strane Dobitnika ili po njemu ovlaštene 
osobe 
Navedeni rok isporuke može se produžiti samo ako dobitnik zbog opravdanih razloga ne može 
istu preuzeti ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više 
sile. Ukoliko broj prijava na natječaj bude manji od broja predviđenih nagrada, podijelit će se 
onoliko nagrada koliko ima prijava na natječaj. 
 
Članak 11. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja  
Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 16.04.2018. na web stranici 
http://www.vegeta.hr/hr/vegetapopart 
 
Članak 12. - Rješavanje spora  
U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja "Vegeta Pop Art“ nadležan 
je Trgovački sud u Bjelovaru  
 
Članak 13. - Pravila nagradnog natječaja  
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici 
nagradnog natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici Vegeta.hr, prema 
kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja. 
Godinu dana nakon završetka nagradnog natječaja briše se baza podataka s osobnim 
podacima sudionika nagradnog natječaja. 
 
Članak 14. – Prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja  
Sudionici su suglasni da ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i prezime, 
fotografija i tekst priređivač može koristiti u promidžbene svrhe putem svih medija bez naknade. 
Također, priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji 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 15. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja  
Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile. 
 
Koprivnica, 16.04.2018.  
 
PODRAVKA d.d.  
Ante Starčevića 32  
48 000 Koprivnica  
* Podravka poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne 
informacije osim za slanje nagrada. Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime. 
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