LEDO d.d. Zagreb, Čavićeva 1a, OIB: 87955947581, zastupano po predsjedniku Uprave
mr.sc. Tomislavu Kitoniću (u daljnjem tekstu Priređivač), donosi:
PRAVILA PROMOTIVNOG NATJEČAJA
"Vatreni "

ORGANIZATOR

Članak 1.

(1.) Promotivni natječaj priređuje i organizira: Ledo d.d., Zagreb, Marijana Čavića 1a, OIB
87955947581, u daljnjem tekstu: Organizator.
(2.) Prema ovim Pravilima Organizator priređuje Promotivni natječaj pod nazivom
"Vatreni" (u daljnjem tekstu: Natječaj).
PODRUČJE PROMOCIJE

Članak 2.

(1.) Natječaj se provodi u svrhu promocije robe iz proizvodnog i trgovačkog asortimana
Organizatora.
(2.) Promotivni materijali će biti dostupni na službenoj stranici organizatora www.ledo.hr
za cijelo vrijeme trajanja promotivne kampanje.
(3.) Pravila će biti objavljena na www.ledo.hr, i biti će dostupna na www.ledo.hr za cijelo
vrijeme trajanja Natječaja.
TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Članak 3.
(1.) Nagradni natječaj traje od 17.03.2014. do 20.05.2014., a odnosi se na cijelo područje
Republike Hrvatske.
(2.) Organizator zadržava pravo izmjene produljenja trajanja natječaja i datuma
proglašenja dobitnika, a koji se može produžiti maksimalno za dodatnih mjesec dana
od datuma predviđenih prethodnim stavcima ovoga članka.
(3.) Svi dobitnici nagrade će biti objavljeni na www.ledo.hr u roku od 15 radnih dana od
dana završetka natječaja.
SUDIONICI

Članak 4.

(1.) U natječaju mogu sudjelovati svi građani, fizičke osobe s prebivalištem u Republici
Hrvatskoj – sudionici Nagradnog natječaja, državljani Republike Hrvatske i to oni koji
prihvaćaju Pravila nagradnog natječaja koja će biti objavljena na web stranicama
Društva www.ledo.hr. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici Leda d.d.
Zagreb i članovi njihove uže obitelji.
NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 5.

(1.) Sudionik treba sakupiti sve sličice „Ledo Medo Vatreni“ koji će se nalaziti unutar
ambalaže sladoleda „Vatreni“ i s 47 brojeva sličica popuniti stranicu albuma „Ledo
Medo Vatreni“ koji će moći kupiti na prodajnim mjestima Tiska i Inovina. Sudionik se
odmah mora prijaviti na besplatni telefonski broj 0800 5525 te u roku od 24 sata od
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prijave poslati Organizatoru popunjenu stranicu albuma u zatvorenoj omotnici na
adresu Ledo d.d., p.p. 222, 10000 Zagreb s naznakom „Za sudjelovanje u
promotivnom natječaju Vatreni“. Stotinu najbržih natjecatelja osvaja nagrade iz čl.
6 st. 1. Pravila.
(2.) Svi sudionici koji pošalju Organizatoru ispunjenu stranicu albuma sa svim brojevima
Ledo Medo Vatreni osvajaju na poklon nagradu iz čl. 6 st. 2 Pravila, osim onih
sudionika koji su osvojili nagradu iz čl. 6 st. 1 Pravila.
(3.) Uz popunjenu stranicu albuma, sudionik je dužan poslati i točne osobne kontakt
podatke (ime, prezime, adresu s poštanskim brojem, telefonski broj).
(4.) Sudionik može poslati neograničen broj albuma.
NAGRADE

Članak 6.

(1.) Prvih stotinu sudionika koji popune stranicu albuma sa svih 47 sličica Ledo Medo
dobiva nagrade redom:
1. nagrada: 10 X Samsung Galaxy tablet, vrijednosti 1.790,00 kn
2. nagrada: 10 X Samsung Galaxy mobitel, vrijednosti 3.383,00 kn
3. nagrada: 10 X TV marke Samsung vrijednosti 1.500,00 kn
4. nagrada: 30 x lopte, vrijednosti 149,00 kn
5. nagrada: 10 X Playstation, vrijednosti 2.428,00 kn
6. nagrada: 30 x dres RH reprezentacije, vrijednosti 200,00 kn
(2.) Svatko tko pošalje pravilno ispunjeni list albuma automatski osvaja nagradu Ledo
navijačku majicu, vrijednosti 43,00 kn.
(3.) Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Sudionici u
Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim
količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za
gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.
(4.) Ukupni fond nagrada iznosi: 99.710,00 kn
(5.) Za dodjelu nagrada jamči LEDO d.d. Zagreb.
PREUZIMANJE NAGRADE

Članak 7.

(1.) Nagrade će biti poslane dobitniku najkasnije 30 dana od završetka nagradnog
natječaja.
(2.) Dobitnik dobivenu nagradu preuzima osobno kod Organizatora ili poštom. Kod
preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet svojom osobnom
iskaznicom ili, u slučaju maloljetnosti osobe ili osobe s ograničenom ili oduzetom
poslovnom sposobnošću, osobnom iskaznicom jednog roditelja ili staratelja uz
predočenje rodnog lista ili rješenja o imenovanju za staratelja te potpisati izjavu o
primitku iste.
(3.) Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna osoba, takva osoba ima pravo sudjelovati u
nagradnom natječaju jedino ukoliko roditelj ili staratelj maloljetnog dobitnika prihvati
nagradu u ime i za račun maloljetnog dobitnika, te ukoliko se slaže s Pravilima
nagradnog natječaja.
(4.) Ukoliko je dobitnik nagrade osoba s ograničenom ili oduzetom poslovnom
sposobnošću, takva osoba stječe pravo na primanje nagrade tek nakon pisanog
odobrenja njegovog/njezinog roditelja odnosno staratelja.
(5.) Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja
nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja.
POREZI
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Članak 8.
(1.) Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s
nagradama.
PRAVILA PRIVATNOSTI

Članak 9.

(1.) Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako
postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i fotografija mogu od strane
Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video
materijalu. Dobitnik nagrada pristaje da mu se ime, fotografija i snimljeni materijal
koristi u promidžbene svrhe Organizatora putem svih medija bez naknade.
PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Članak 10.

(1.) Priređivač može prekinuti Nagradni natječaj samo uslijed nastupa više sile ili
okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo
utjecati ili u slučaju izraženih gospodarskih poremećaja na tržištu ili kod Priređivača.
Priređivač će o prekidu obavijestiti javnost putem www.ledo.hr.
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

(1.) U skladu sa člankom 12. Statuta LEDO d.d. Zagreb, ova Pravila potpisuje predsjednik
Uprave Društva. Organizator si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila. Sudionici
Nagradnog natječaja sudjelovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje
ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati Organizator.
(2.) Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih
Pravila.
(3.) U slučaju spora između sudionika Nagradnog natječaja i Organizatora ugovara se
nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 14. 02. 2014. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVE
mr.sc.Tomislav Kitonić

