Pravila nagradnog natječaja „Tko kaže da nemaš kotizacije za DIALOG“

ČLANAK 1.
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10,
OIB 92963223473 (u daljnjem tekstu: Organizator).

ČLANAK.
TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVEDBE NAGRADNOG NATJEČAJA
Natječaj se provodi sa svrhom promocije Organizatora. Predviđeno je trajanje Nagradnog natječaja
od 8. studenog 2017. do 12. studenog 2017. u 23.59 sati, a odnosi se na cijelo područje Republike
Hrvatske.
Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja i datuma proglašenja dobitnika.

ČLANAK 3.
OBJAVA PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
Pravila Natječaja bit će objavljena na web-stranici Zagrebačke banke www.tkokaze.hr na sljedećem
linku: https://www.tkokaze.hr/pogodnosti/tko-kaze-da-nemaš-kotizacije-za-dialog/.

ČLANAK 4.
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj:


koje prihvaćaju ova Pravila;



koje su dostavile pravo ime i prezime koje odgovara imenu na osobnoj iskaznici;



koje su u e-mailu poslanom na info@tkokaze.hr s naslovom „DIABLOG i Tko kaže“ odgovorile
na pitanja iz zadatka „Prezentaciju o kojem prvom hrvatskom istraživanju možeš čuti na
konferenciji DIABLOG?“ i „Koja blogerica ove godine sudjeluje na okruglom stolu konferencije
DIABLOG?“
Svaki sudionik može sudjelovati na Natječaju samo jednom, a u prijavi treba dostaviti sljedeće
podatke: ime i prezime i kontaktni broj putem kojega želi da se s njim kontaktira.
U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su izravno uključene u njegovu pripremu.
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike:
a) ako sudionik prekrši navedena pravila;

b) ako sudionik upotrijebi lažne osobne podatke za sudjelovanje u Natječaju (provjeru podataka
provest će Organizator). Do diskvalifikacije natjecatelja može doći i ako se uvidom u podatke o
aktivnostima u Natječaju utvrde bilo kakve nepravilnosti koje utječu na ravnopravno sudjelovanje.

ČLANAK 5.
KAKO SUDJELOVATI
Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je poslati kontaktne podatke i e-mail s naslovom „DIABLOG i
Tko kaže“ na adresu info@tkokaze.hr te odgovoriti na pitanja iz na pitanja iz zadatka „Prezentaciju o
kojem prvom hrvatskom istraživanju možeš čuti na konferenciji DIABLOG?“ i „Koja blogerica ove
godine sudjeluje na okruglom stolu konferencije DIABLOG?“.
kako je navedeno na https://www.tkokaze.hr/pogodnosti/tko-kaze-da-nemaš-kotizacije-za-dialog/ .
Stručni ocjenjivački sud, sastavljen od predstavnika Zagrebačke banke, među prijavljenim radovima
koji su sukladni Pravilima Natječaja odabrat će i nagraditi najbolje prema njegovu mišljenju.
Svaki sudionik Natječaja može prijaviti jedan rad.
Prijavljeni rad ne smije biti uvredljiv ni neprimjerenog ili vulgarnog sadržaja.
Sudionik može biti diskvalificiran iz daljnjeg natjecanja ako se ne pridržava Pravila ovog Natječaja.

ČLANAK 6.
PROGLAŠENJE DOBITNIKA
Imena dobitnika glavne nagrade Natječaja bit će objavljena 13. studenog 2017. godine na webstranici Zagrebačke banke http://tkokaze.hr/.

ČLANAK 7.
FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
Nagrada: 1x2 kotizacije za konferenciju DIABLOG
Nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.

ČLANAK 8.
KAKO PREUZETI NAGRADU
Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o preuzimanju nagrade putem e-adrese i broja telefona koje su
naveli u prijavnici.
Nakon primitka obavijesti o preuzimanju nagrade ili prilikom preuzimanja nagrade dobitnici su
obvezni potpisati Izjavu o suglasnosti iz članka 10. Pravila (Publicitet).
Nagrade se šalju dobitnicima na kućnu adresu u roku od petnaest dana od datuma proglašenja
dobitnika. Organizator je obvezan obavijestiti dobitnika u roku od osam dana od dana kad je nagrada

vraćena Organizatoru da nagradu može preuzeti u roku od deset dana od dana primitka obavijesti.
Ako dobitnik ni u naknadnom roku navedenom u ovom članku ne podigne nagradu, gubi pravo na
nju. Kao dokaz o preuzimanju nagrade Organizator će iskoristiti potpisanu poštansku ili dostavnu
povratnicu.
Kod preuzimanja nagrade dobitnici su obvezni potvrditi svoj identitet osobnom iskaznicom i potpisati
izjavu o njezinu primitku.

ČLANAK 9.
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u Natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije od
onih koje su navedene u ovim Pravilima Organizatora. Sudjelovanjem u ovom Natječaju sudionici
prihvaćaju prava i obveze iz ovih Pravila.

ČLANAK 10.
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom Natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila i suglasni su da se, postanu li
dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu javno objaviti te da ih Organizator može bez naknade
upotrebljavati u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili videomaterijalu za svoje marketinške potrebe.
Sudjelovanjem u Natječaju sudionik daje svoju izričitu privolu Organizatoru da prikuplja, obrađuje i
upotrebljava njegove osobne podatke (ime, prezime, datum i godinu rođenja, e-adresu, fotografiju,
broj telefona) za potrebe provedbe Natječaja.

ČLANAK 11.
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ni naknade izravno povezane s nagradama.

ČLANAK 12.
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika Natječaja mjerodavan je Općinski građanski sud u
Zagrebu.

ČLANAK 13.
PRESTANAK OBVEZA
Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze priređivača Natječaja prema dobitniku.

ČLANAK 14.
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJECANJA
Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastanka okolnosti za koje Organizator nije odgovoran,
odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o eventualnom prekidu Nagradnog
natječaja biti obaviješteni putem službene Facebook stranice Zagrebačke banke
https://www.facebook.com/ZagrebackaBanka i na web-stranici Zagrebačke banke
http://www.tkokaze.hr.

ČLANAK 15.
IZMJENA PRAVILA
Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog Natječaja u slučaju nastanka okolnosti iz članka
14. ovih Pravila, a o čemu će sudionici biti obaviješteni kako je to navedeno u istom članku 14.

U Zagrebu 8. studenog 2017.
Organizator: Zagrebačka banka d.d., Zagreb

