
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
Gotova Jela Bla Bla Kuhar 2015

Članak 1. 
PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA 

Tvrtka  Ledo d.d. M. Čavića 1a, 10 000 Zagreb , OIB: 87955947581  (dalje u tekstu Organizator) 
priređuje Nagradni natječaj pod nazivom „Gotova Jela Bla Bla Kuhar 2015“

 (dalje u tekstu Natječaj).

Članak 2.
SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Svrha Natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za  Asortimana Brzih gotovih jela 
Organizatora.

Članak 3.
TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 27. listopada do 15. studenog 2015 u 23:59h., dok će imena  
10 pobjednika biti objavljena na Internet stranicama Organizatora najkasnije do  

28. studenog 2015.  
 

Organizator zadržava pravo produljenje trajanja Natječaja i datuma  
proglašenja pobjednika. Natječaj se može produljiti maksimalno za dodatnih mjesec dana.

Članak 4.
PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU 

U  natječaju mogu sudjelovati  građani državljani Republike Hrvatske i to oni koji prihvaćaju ova 
Pravila (dalje u tekstu Sudionik).

Sudionik je svaka osoba koja na stranici www.ledo.hr/hr/gotova-jela odigra igru „Ledo Bla Bla  
kuhar“ do kraja te se prijavi sa svojim podacima (Ime, Prezime, email adresu). 

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovanja u Natječaju uz suglasnost roditelja ili staratelja.  
Pravo sudjelovanja u Natječaju nemaju radnici Organizatora  te sve druge  osobe koje su 

sudjelovala u pripremi Natječaja.
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Članak 5.
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Korisnik može sudjelovati na nagradnom natječaju, ako klikne „Igraj“ na adresi www.ledo.hr/hr/
gotova-jela  te zatim provede 5 minuta u natječaju Ledo Bla Bla kuhar i ostavi svoje podatke (Ime, 

Prezime, email adresu) nakon završene igre. Cilj je ostvariti što više bodova u 00:05:00 minuta 
sjeckanjem objekata koji donose bodove te izbjegavanjem negativnih objekata (bomba, ananas).

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnom natječaja više puta.

Članak 6.
DISKVALIFIKACIJA 

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja 
Natječaja, u sljedećim slučajevima: 

1. Svaki unos podataka u bazu korisnika, a koji je generiran skriptama, makro naredbama i  
drugim oblicima automatizma bit će automatski diskvalificiran. Podaci o sudioniku koji su  
nekompletni odnosno na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika.

2. Ukoliko Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti 
i prijave nakon igranje igre Ledo Bla Bla kuhar. 

3. Ukoliko jedna ili više osoba zatraže izuzimanje Sudionika iz Natječaja uz navođenje  
opravdanog razloga. 

4. Ukoliko se isti Sudionik koristi lažnim i višestrukim profilima i kontakt podacima kako bi  
sudjelovao u natječaju. 

5. Ukoliko sudionici ne dostave potpune osobne podatke i adresu nakon kontaktiranja od strane 
Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 36 sati. 

6. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na  
pravovaljanost natjecanja.  

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.-6. neće biti posebno obaviješteni 
o diskvalifikaciji.

Članak 7.
FOND NAGRADA 

Fond nagrada uključuje:
10 x jednakovrijednih nagrada za 10 različitih sudionika.

Jedna (1x) nagrada sadržava sljedeće: 
• Mikrovalna pećnica Tristar MW-2895 (pojedinačne vrijednosti vrijednost 500,00 Kn)  

i 
• Paket Ledo gotovih jela (6 jela u pakiranju) (vrijednost 89,94 Kn)
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Ukupna vrijednost jedne nagrade iznosi 589,94 Kn 
Ukupna vrijednost nagradnog fonda svih 10 nagrada iznosi 5.899,40 Kn

Članak 8.
DOBITNICI NAGRADE

Organizator će nagrade dodijeliti 10. (desetorici) Sudionika koji imaju najveći broj bodova na 
bodovnoj ljestvici. 

Sudionici/dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje 
su predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za novac.

Članak 9.
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 10.
PREUZIMANJE  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 11.
PUBLICITET 

Sudjelovanjem u ovom 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.
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Članak 12.
PRAVILA 

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na na Ledovoj web stranici.

Članak 13.
NEPODIJELJENE NAGRADE 

U slučaju da se u Natječaj uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih 
nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnom 

natječaju sudjelovalo sudionika.

Članak 14.
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;

• ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba. 
Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju  
diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj 
prosudbi.

U Zagrebu 26.10.2015
Ledo d.d.
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