LEDO d.d. Zagreb, Čavićeva 1a, OIB: 87955947581, zastupano po predsjedniku Uprave
mr.sc. Tomislavu Kitoniću (u daljnjem tekstu Priređivač), donosi:
DOPUNA PRAVILA PROMOTIVNOG NATJEČAJA
"Snjeguljica prva Ledo dama "
U pravilima promotivnog natječaja „Snjeguljica prva Ledo dama " od 24.06.2014.
mijenja se članak 5, točka 2 koja sada glasi:
(1.) Ujedno sudionik može sudjelovati na način da Ledovu pjesmu „Snjeguljica“ otpjeva,
pritom se snimi i video uradak postavi na svoj Youtube kanal te se zatim sa osobnim
podacima prijavi na za to predviđeni formular na stranici www.ledo.hr. U isti formular
potrebno je postaviti i poveznicu (tzv.link) do svog Youtube videa kako bi ga Komisija
Organizatora mogla pregledati i uvrstiti u natjecanje. Sudionik može postaviti
neograničen broj verzija pjesme koje zadovoljavaju pravila natječaja. U prvom krugu
natječaja vrše se prijave sudionika, koje se počinju prikupljati 16.06.2014 sve do
04.07.2014 u 23:59 sati. Komisija Organizatora će pregledati pristigle video spotove i
odabrati 10 finalista prema kriterijima kreativnosti i glasovnih sposobnosti sudionika.
Ukoliko Organizatoru pristigne manje od 10 video uradaka, u drugi krug ulaze svi
sudionici. Svaki natjecatelj može sudjelovati s više svojih video-spotova. Za potrebe
prijave na natječaj sudionici trebaju imati otvoren Youtube račun. Drugi krug natječaja
uključuje glasanje koje počinje 07.07.2014, a završava 14.07.2014 u 23:59h. Deset
finalnih videa biti će objavljeno na www.ledo.hr stranici. Posjetitelji Ledo stranice moći
će glasati jednom sa jednog računala. Posjetitelj može glasati samo za jedan video.
Organizator će bilježiti IP adrese glasača i u slučaju opravdane sumnje da je došlo do
manipulacije glasovima Ledo će poduzeti potrebne mjere za reguliranje glasanja,
uključujući i diskvalifikaciju natjecatelja. Za glasanje nije potrebno imati Facebook
račun, Youtube račun niti biti član Ledo stranice. Najboljih pet sudionika po izboru
publike, odnosno broju glasova, ulaze u uži izbor za pobjednika kojega bira Komisija
Organizatora. Objava pobjednika biti će 21.07.2014. na www.ledo.hr.
(2.) Stihovi pjesme „Snjeguljica“ će biti javno objavljeni na službenoj stranici organizatora
www.ledo.hr organizatora za cijelo vrijeme trajanja promotivne kampanje.

U Zagrebu, 24. 06. 2014. godine.
PREDSJEDNIK UPRAVE
mr.sc.Tomislav Kitonić

