Pravila nagradnog natječaja
„Po receptu majke prirode“
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 "Po receptu majke prirode". Nagradni natječaj
Podravke d.d. traje od 15.10.2018. do 11.11.2018. na području Republike Hrvatske.
Nagradni natječaj održavat će se na Podravkinoj web stranici https://www.vegetanatur.hr
Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja
Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem internet medija
u svrhu promidžbe novog Vegeta Natur asortimana kao i edukacije potrošača o
prirodnosti proizvoda te zamjeni dijela „starog“ asortimana novim Vegeta Natur
proizvodima.
Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju " Po receptu majke prirode " potrebno je doći
na web stranicu https://www.vegeta-natur.hr i odigrati igricu na stranici.
Na stranici će se tijekom trajanja natječaja izmijeniti tri igrice i to na sljedeći način:
1. 15.10.-21.10. – memory igrica
2. 22.10.-28.10. – pogodi sadržaj
3. 29.10.-4.11. – pronađi na slici
4. tjedan 5.11.-11.11.2018. na stranici će se ponoviti najuspješnija igrica iz prethodna
tri tjedna.
U svakom tjednu nagrađuje se 3 najuspješnijih igrača, odn. igrači koji su postigli
najbolji rezultat (nakraće vrijeme) u igranju igrice. U 4 tjedana nagradit će se
sveukupno 12 igrača. Rezultati igrača biti će istaknuti na stranici. Na stranici će biti
prikazan nadimak koji je sustav nasumično za sudionika generirao.
Tjedne nagrade dijelimo za 3 najbolja igrača. Nagrada je poklon paket s Vegeta Natur
majicom koju je igrač izabrao na stranici, proizvodi iz asortimana Vegeta Natur i
knjižica recepata.
Za sudjelovanje na natječaju potrebno je odigrati igricu te popuniti prijavnu formu s
osobnim podacima (ime, prezime, adresu stanovanja, adresu elektronske pošte, broj
mobitela, veličina i dizajn majice) za kasniji kontakt i potrebe dostave poklon paketa na
adresu stanovanja.
Nakon uspješne prijave stiže mail potvrda u kojoj je naveden i nadimak koji je sustav
nasumično za sudionika generirao.
Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju pristaje na pravila natječaja.
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 ima pravo na neogračničen broj prijava, ali ne može osvojiti više od
jedne nagrade.

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac.
Članak 5. – Kontrola prijava
Kontrolu prijava vršit će stručna komisija sastavljena od nekoliko djelatnika iz različitih
sektora Podravke, a pritom će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih
pravila.
Članak 6. - Objava rezultata
Rezultati natječaja će biti istaknuti na stranici na način da će se istaknuti rezultati igrice
aktualne u tom tjednu.
Članak 7. - Način i rok preuzimanja nagrada
Nagrade će se u obliku pošiljke dostaviti na adresu dobitnika koju isti prijavi prilikom
uploada podataka na stranicu.
Priređivač preuzima obvezu dostave nagrade na kućnu adresu najkasnije u roku
od 30 dana od završetka natječaja koji traje do 11.11.2018.
Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih
razloga ne može istu preuzeti ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti
isporučiti nagradu zbog više sile. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika
u roku 30 dana od završetka natječaja, a dobitnik se u roku od narednih 30 dana ne
javi da nagradu nije primio, priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne
može tu žalbu uvažiti.
Članak 8. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja
Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 15.10.2018. na web stranici
https://www.vegeta-natur.hr
Članak 9. - Rješavanje spora
U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja " Po receptu
majke prirode " nadležan je Trgovački sud u Bjelovaru.
Članak 10. - Pravila nagradnog natječaja
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja te
pravilima zaštite privatnosti objavljenih na web stranici www.vegeta.hr kojoj ova
stranica pripada.
Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka u smislu važećih propisa o zaštiti
osobnih podataka.
Osobni podaci, (ime, prezime, adresa, e-mail, broj mobitela) obrađuju se u svrhu
provedbe Nagradnog natječaja, a temeljem privole za sudjelovanjem u Nagradnom
natječaju.
Pružanje osobnih podataka je nužno za sudjelovanje u Nagradnom natječaju, u
protivnom sudjelovanje u Nagradnom natječaju nije moguće. Sudionik u svakom
trenutku može povući svoju privolu.
Priređivač se obvezuje se da će prikupljene osobne podatke obrađivati isključivo u
navedenu svrhe te da će se, ako obradu osobnih podataka provodi druga fizička ili
pravna osoba u njegovo ime, koristiti jedino izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri
jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera zaštite podataka.

Osobni podaci sudionika pohranjuju se za vrijeme potrebno za postizanje svrhe za koju
su obrađeni, ali najdulje za razdoblje od 12 mjeseci nakon završetka natječaja, ukoliko
sam sudionik ne povuče privolu i zatraži brisanje svojih podataka. Nakon isteka
navedenog roka pohrane Priređivač će osobne podatke izbrisati.
Članak 11. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju više sile.
Koprivnica, 15.10.2018.
PODRAVKA d.d.
Ante Starčevića 32
48 000 Koprivnica
E-mail adresa za kontakt: vegeta@vegeta.hr

