
PRAVILA NATJEČAJA
’’MOJA LJETNA RAZGLEDNICA’’

Organizator nagradnoga natječaja je Vrbani projekt d.o.o.,
Rudeška cesta 169a, 10 000 Zagreb,

OIB: 31086729978 (u daljemu tekstu Organizator).

Natječaj “Moja ljetna razglednica” traje
od 25. 7. 2016. do 15. 8. 2016. u 13 sati.

Pravo sudjelovanja u natječaju imaju
sve punoljetne osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj

koje su fanovi stranice na Facebooku Point Shopping Centra.
Vlasnici i zaposlenici Point Shopping Centra, organizatori natječaja 

i  članovi njihovih obitelji nemaju pravo sudjelovanja u natječaju.

ORGANIZATOR

TRAJANJE NATJEČAJA

PRAVO SUDJELOVANJA



Kako bi sudionici uspješno ušli u izbor za nagradu natječaja
moraju ispuniti sljedeće uvjete:

PRAVILA I NAČIN SUDJELOVANJA

U natječaju “Moja ljetna razglednica” svaki sudionik može sudjelovati  s maksimalno jednom 
fotografijom koja predstavlja njegovu/njezinu “ljetnu razglednicu”.

U natječaju se prihvaćaju sve fotografije koje su podijeljene putem komentara u najavnim 
postovima natječaja na Facebookovoj stranici Point Shopping Centra 
(www.facebook.com/PointShoppingCenter). Sve fotografije koje pristignu bilo kojim drugim 
putem ne sudjeluju u natječaju.

Sudionik je obvezan napisati ime i prezime autora fotografije (odnosno svoje ime i prezime) i 
naziv mjesta u kojemu je fotografija nastala.

Osobe koje navedu netočne ili tuđe podatke, isključivo same odgovaraju za takvu zloporabu 
podataka, odnosno Organizator neće biti odgovoran za takav slučaj ni na koji način i ni pod 
kakvim okolnostima.

Fotografija može biti uslikana (ili je prethodno uslikana) na bilo kojemu mjestu.

Fotografija mora biti uslikana ljeti.

Fotografija može prikazivati osobe koje su vlasnici fotografija, ali i pejzaže ili neke druge 
posebne trenutke ljeta koje sudionik izabere kao svoju najljepšu ljetnu razglednicu.

Sve pristigle fotografije u komentarima bit će postavljene u fotogaleriju na Facebookovoj 
stranici Point Shopping Centra pod nazivom “Foto-natječaj - Moja ljetna razglednica”.
Svaka fotografija sadržavat će u opisu ime i prezime autora te mjesto fotografiranja.

Lajkanje i šeranje fotografija dopušteno je i ne utječe na izbor pobjednika.

Sve fotografije moraju biti originalna autorska djela sudionika, a svi sudionici koji budu
objavljivali fotografije koje nisu u njihovu vlasništvu ili su preuzete s internetskih stranica bit će 
diskvalificirani.

Organizator zadržava pravo da iz Natječaja isključi sudionike čiji su komentari protivni
zakonskim propisima, javnome moralu ili na drugi  način narušavaju privatnost i pristojnost ili 
štete ugledu i časti Organizatora ili branda.



OBJAVLJIVANJE REZULTATA NATJEČAJA

Tri najljepše fotografije, prema izboru stručnoga žirija Organizatora,
bit će nagrađene na sljedeći način:

NAGRAĐIVANJE

Nagrađeni sudionici neće biti u mogućnosti dati nagradu nekoj drugoj osobi ili proglasiti neku 
drugu osobu pobjednikom.

Ako odabrani pobjednik ne ispunjava uvjete u skladu s ovim Pravilima ili je diskvalificiran iz bilo 
kojega razloga, Organizator zadržava pravo odrediti alternativnoga pobjednika ili ne dodijeliti 
nagradu.

Organizator će o nagradi obavijestiti dobitnike putem komentara na Facebooku, a ako oni ne 
odgovore Organizatoru u roku od osam radnih dana, računajući od posljednjega poziva,
pobjednik gubi pravo da mu se dodijeli nagrada, a organizator stječe pravo da sljedećega 
izabranog sudionika proglasi pobjednikom i njemu dodijeli nagradu.

Način preuzimanja nagrada Organizator će dogovoriti putem osobnoga kontakta s
pobjednikom natječaja.

Nagradu je moguće preuzeti jedino osobno uz osobni dokument (osobna iskaznica ili
putovnica).

Nije moguće ovlastiti drugu osobu da preuzme nagradu.

1. nagrada – poklon-bon u vrijednosti od 1500 kn

2. nagrada – poklon-bon u vrijednosti od 500 kn

3. nagrada – poklon-bon u vrijednosti od 500 kn

* Svi poklon-bonovi mogu se iskoristiti u Point Shopping Centru,
osim u Super Konzumu, Tisku i Pošti.

Imena pobjednika bit će objavljena
17. 8. 2016. u 10 sati,

na web stranici Point Shopping Centra
(www.pointshoppingcenter.hr),

kao i na službenoj stranici na Facebooku Point Shopping Centra.



ZAVRŠNE NAPOMENE

Organizator jamči da će podacima sudionika postupati sukladno odredbama važećih propisa.

Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izmijeni pravilnik 
ovoga Natječaja, uz obvezu da ga, bez odgađanja, objavi na internetskoj stranici
www.pointshoppingcenter.hr

Organizator neće prosljeđivati   kontakte i osobne podatke sudionika trećim osobama ni pod 
kojim uvjetima.

Natječaj se može prekinuti u slučaju više sile, o čemu će sudionici biti obaviješteni putem 
pisane obavijesti na internetskoj stranici www.pointshoppingcenter.hr

Ovaj nagradni natječaj ni na koji način ne sponzorira Facebook, ne reklamira Facebook niti je 
povezan s Facebookom.

Sudionik koji sudjeluje u promidžbenom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze 
iz ovih Pravila.


