PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Aquacolors Aquapark
Članak 1.
PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA
Priređivač nagradnog natječaja je Ledo d.d. (dalje u tekstu: Organizator), adresa: M.
Čavića 1a, 10 000 Zagreb , OIB: 87955947581.
Članak 2.
SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA
Ostvarivanje promidžbe asortimana „Ledo Korneti“
Članak 3.
TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje od 4.7.2017. od objave do kraja dana 7.7.2017. dok će imena
dvadeset pobjednika biti objavljena na Internet stranicama Organizatora najkasnije
do 15.7.2016.
Članak 4.
PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi građani Republike Hrvatske s
prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju radnici Organizatora, kao niti
jedna druga osoba koja je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja.
Članak 5.
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
U nagradnom natječaju „Aquacolors Aquapark“ sudjeluju svi korisnici koji na Ledo
webu (www.ledo.hr) točno odgovore na pet postavljenih pitanja nagradnog natječaja.
Nagrade osvaja prvih dvadesetipet (25) korisnika s potpuno točnim odgovorima.
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Članak 6.
DISKVALIFIKACIJA
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme
trajanja Natječaja.
Članak 7.
FOND NAGRADA
Fond nagrada uključuje:


25 paketa po dvije Adult ulaznice (25x2) za Aquacolors Aquapark Poreč.
Pojedinačne vrijednosti jedne ulaznice 155Kn, a vrijednost paketa koji se dijeli
iznosi 310kn

Članak 8.
UVJETI POD KOJIMA SE NAGRADNI NATJEČAJ MOŽE PREKINUTI
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci
Organizatora bez posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti
obaviješteni na Ledovoj web stranici,
Članak 9.
NAČIN NA KOJI SUDIONICI NAGRADNOG NATJEČAJA PREUZIMAJU
NAGRADE
Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem obavijesti na web stranici Organizatora
s pozivom da dostave svoje podatke (osobni podaci: ime, prezime, adresu
prebivališta i/ili boravišta, kontakt - telefon) u roku od 36 sati od objave dobitnika.

Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnicima u roku od 10 dana od
objave dobitnika, nagradu neće moći realizirati. Nagrada je prenosiva na treću osobu
uz prethodnu najavu Organizatoru.
Članak 10.
PUBLICITET
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Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako
postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane
Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video
materijalu.
Prihvaćanjem ovih pravila, sudionik pristaje biti obaviješten marketinškim porukama
(uključujući e-mail, banner i komunikaciju na društvenim mrežama) o tijeku ovog
natječaja, kao i o drugim informacijama iz ponude tvrtke Ledo d.d. Korisnik se u
svakom trenutku može odjaviti s liste primatelja email poruka, putem izravne tipke /
poveznice u samoj poruci.
Članak 11.
PRAVILA
Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na na Ledovoj web stranici.
Članak 12.
NEPODIJELJENE NAGRADE
U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manji broj sudionika od broja nagrada
predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u
nagradnom natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 13.
ODGOVORNOSTI

Organizator ne preuzima odgovornosti za:


bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane
sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu
sudionika ili treće osobe;



(ne)funkcioniranje Interneta i http://www.ledo.hr i posljedice (ne)funkcioniranja
bez obzira na razlog (ne)funkcioniranja;
U Zagrebu 4.7.2017.
Ledo d.d.
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