
1. OPĆE INFORMACIJE

Priređivač nagradnog natječaja “Kraj škole” (u daljnjem tekstu: Nagradni natječaj) je 
Vrbani projekt d.o.o. sa sjedištem u Rudeška cesta 169a, 10000, Zagreb, OIB: 
31086729978 (u daljnjem tekstu: Priređivač). Nagradni natječaj priređuje se s ciljem 
promidžbe Priređivačevih usluga, a namijenjen je provođenju u Republici Hrvatskoj. Osoba 
koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Ova pravila 
Natječaja (dalje: Pravila) objavljena su na web stranici Point Shopping Centra.

2. PRAVO SUDJELOVANJA

U Nagradnom natječaju mogu sudjelovati sve fizičke osobe od navršenih 5 do 15 godina.     
Neophodno je da svi maloljetni sudionici imaju suglasnost roditelja ili staratelja za 
sudjelovanje u natječaju.
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici  Vrbani projekt d.o.o., kao ni 
članovi njihovih užih obitelji. Priređivač zadržava pravo da, u svakom trenutku i na bilo koji 
način koji bude smatrao prikladnim, provjeri jesu li ispunjeni uvjeti za sudjelovanje u 
Nagradnom natječaju. Samim sudjelovanjem, Sudionici daju svoju suglasnost za primjenu 
ovih Pravila, koja su konačna i obvezujuća u svakom pogledu.

3. TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj održava se 15.06.2019., od 11 do 13 sati, u Point Shopping Centru.

4. NAČIN SUDJELOVANJA

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je da Sudionici tj. njihovi roditelji popune 
i potpišu prijavnicu na početku samog događanja. Tri Sudionika koji budu izabrani na kraju 
svake pojedine igre, osvajaju nagradu, a svi ostali dobivaju utješnu nagradu.

Jedan Sudionik može osvojiti jednu nagradu u natječaju. 
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5. NAGRADA

1.  1.200,00 kn poklon bon za proslavu rođendana u igraonici Šareni balon

2.  850,00 kn poklon bon za ljetni kamp u Sportskoj školi Olimpići 

3.  500,00 kn poklon bon u trgovini Denis

6. OBJAVLJIVANJE POBJEDNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Po završetku natječaja bit će proglašeni dobitnici nagrada.

Nagrada je neprenosiva. Ako se nagrada, ili neki njen dio, iz bilo kojeg razloga ne može 
dodijeliti, Priređivač zadržava pravo da tu nagradu zamijeni drugom nagradom iste vrijednosti. 
Svaki sudionik nagradu može osvojiti samo jedanput. Dobitnik je isključivo odgovoran za 
porezne obveze i eventualne sporedne troškove koji proizađu iz dodjele nagrada.

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Priređivač će koristiti isključivo u 
svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade.

Svi osobni podaci koji se prikupljaju, Priređivač čuva u trajanju od mjesec dana od dana 
završetka nagradnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i  
obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti 
sudjelovanja na Natječaju.

Priređivač će navedene osobne podatke koristiti za kontaktiranje Sudionika radi dogovora 
oko korištenja nagrade.

Sudionici Natječaja Priređivača imaju pravo:

1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio

2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je 
Priređivač pripremio

3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio

4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio

5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se 
njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.

7. KORIŠTENJE PODATAKA SUDIONIKA U NATJEČAJU



U Zagrebu, 30.5.2019.
Vrbani projekt d.o.o. 

8. OSTALE INFORMACIJE

Sve komentare i objave koje Sudionici pošalju kao prijavu na Nagradni natječaj, Vrbani 
projekt d.o.o. može koristiti u svrhu promocije ovog Nagradnog natječaja te u svrhu 
promocije budućih i aktualnih aktivnosti  Vrbani projekt d.o.o. Sva prava su pridržana. U 
slučaju da je bilo koja odredba sadržana u ovim Pravilima ništetna ili to naknadno postane, 
to neće imati utjecaja na valjanost ostalih uvjeta sudjelovanja. Sudionici su upoznati s time 
da svoje podatke daju Priređivaču, a ne Facebooku.

Sva pitanja, primjedbe ili pritužbe u svezi ovog Nagradnog natječaja upućuju se Priređivaču, 
a ne Facebooku.

Priređivač zadržava pravo promjenu ovih pravila u bilo kojem trenutku.


