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

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 "Ledo
fitness izazov" (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.) Promotivni natječaj traje od 11.04.2014. do 28.06.2014., a odnosi se na područje
Grada Zagreba i Zagrebačke županije.
(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 ili boravištem
u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji koje su punoljetne osobe sa navršenih
između 25 do 55 godina starosti – sudionici Promotivnog natječaja i to oni koji
prihvaćaju Pravila nagradnog natječaja koja će biti objavljena na web stranicama
Društva www.ledo.hr i čija će zdravstvena sposobnost biti utvrđena u poliklinici Aviva.
U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici Leda d.d. Zagreb i članovi
njihove uže obitelji, te djelatnici Aviva poliklinike i članovi njihove uže obitelji.
(2.) Organizator pridržava pravo isključenja kandidata iz programa Slim fiit ukoliko se
sistematskim pregledom u poliklinici Aviva ustanovi da kandidat radi zdravstvenih
razloga i/ili opasnih po život ne može nastaviti sudjelovanje u programu.
NAČIN SUDJELOVANJA

Članak 5.
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(1.) Prvih 20 najbrže prijavljenih sudionika putem web prijave na stranici www.ledo.hr
ulazi u uži izbor za odabir 10 kandidata koji će osvojiti program Slim Fit 2, a preostalih
10 kandidata će dobiti nagrade iz čl. 6 st 2. Pravila.
20 najbrže prijavljenih kandidata biti će pozvani dana 22.04.2014. u Aviva polikliniku
gdje će stručne osobe Aviva poliklinike, temeljem upitnika odabrati 10 osoba koje će
u sklopu programa, u periodu od 23.04.2014. do 25.04.2014., imati obavezan
sistematski pregled u Aviva poliklinici kako bi im se na temelju fizičkog i zdravstvenog
stanja odredio individualni program prehrane i tjelesne aktivnosti koji će provoditi 8
tjedana. Svi sudionici koji prođu sistematski pregled nastavljaju individualizirani
program Slim fit 2 u Aviva poliklinici u periodu od 5.5.2014. do 28.06.2014., o čemu
će ih se telefonski obavijestiti u roku od 24h od završetka selekcije. Kandidati koji
neće proći selekciju biti će telefonski obaviješteni o tome u roku 48h te će im biti
dostavljena nagrada iz čl. 6 st 2. Pravila.
Dana 28.04.2014. biti će promocija u Aviva poliklinici na kojoj su sudionici dužni
sudjelovati i kojom prigodom će biti proglašeno 10 kandidata koji su osvojili nagrade
iz čl. 6 st 1. Pravila.
Nakon 4 tjedna provedbe programa vježbanja i prehrane organizirati će se mjerenje
do tada postignutih rezultata na kojemu će sudjelovati odabrani kandidati.
(2.) Najustrajnija tri kandidata programa biti će proglašena prema kriterijima Komisije, na
prigodnom druženju na Jarunu u Zagrebu dana 28.06.2014. te će im biti dodijeljene
nagrade. Organizator ima pravo odgoditi termin održavanja promocije na Jarunu u
slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta ili nepredvidivih okolnosti i to u roku od 12 sati
od ranije definiranog termina promocije te najaviti novi termin o čemu mora
obavijestiti sve kandidate najkasnije 3 radna dana od novog određenog termina
promocije.
(3.) Na službenoj stranici organizatora www.ledo.hr i facebook stranici organizatora za
cijelo vrijeme trajanja promotivne kampanje objavljivati će se informacije o tijeku
kampanje i njihovih polaznika.
NAGRADE

Članak 6.

(1.) Odabranih 10 sudionika prema pravilima iz čl.5 st 1 Pravila dobiva nagradu:
• Individualni i multidisciplinarni program SLIM FIT 2 Aviva poliklinike,
vrijednosti 2.937,50 kn
• Ledo poklon paket u vrijednosti od 200,00 kn
• Gloria poklon paket u vrijednosti od 57,90 kn
(2.) Prostalih 10 kandidata koji nisu ušli u program čl.5 st 1 Pravila dobiva nagradu:
• Ledo poklon paket u vrijednosti od 200,00 kn
• Gloria poklon paket u vrijednosti od 57,90 kn
(3.) Odabrana tri „najustrajnija kandidata“ osvajaju nagrade:
• Prva nagrada: Ledo wellness paket za dvije osobe u vrijednosti od 2958,00 kn
i Gloria poklon paket za jednogodišnju pretplatu u vrijednosti od 546,00 kn
• Druga nagrada: Aviva Fitness paket dvomjesečna članarina za teretanu
(2xtjedno) u vrijednosti 780,00 kn i Gloria poklon paket za polugodišnju
pretplatu u vrijednosti 291,20 kn
• Treća nagrada: Gloria poklon paket za polugodišnju pretplatu u vrijednosti
291,20 kn.
(4.) Priređivač se obvezuje osigurati dobitnicima nagrada iz prethodnog stavka ovog
članka program SLIM FIT 2 prema tržišnim cijenama na dan osvajanja nagrada.
(5.) Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu. Sudionici u
Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim
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količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za
gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.
(6.) Ukupni fond nagrada iznosi: 39.399,40 kn (slovima: tridesetdevettisuća
tristodevedesetdevet kuna i četrdeset lipa)
(7.) Za dodjelu nagrada jamči LEDO d.d. Zagreb.
PREUZIMANJE NAGRADE

Članak 7.

(1.) Nagrade će biti dodijeljene dobitnicima programa SLIM FIT najkasnije 23.04.2014.,
dobitnicima Ledo i Gloria poklon paketa najkasnije 28.04.2014. te nagrada iz čl. 6 st.
2 Pravila do 07.05.2014., a nagrade pobjednika natječaja „najustrajnijih kandidata“
dana 28.06.2014.
(2.) Dobitnik dobivenu nagradu preuzima osobno u Aviva poliklinici 22.04.2014. u drugom
krugu selekcije. Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet i
godine starosti svojom osobnom iskaznicom.

POREZI

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.
(2.) Svaki sudionik prijavljuje se imenom, prezimenom te email adresom, bilo izravno
ili korištenjem poveznice sa svojim profilom sa stranice www.facebook.com. Ime i
prezime moraju biti isti kao na osobnoj iskaznici ili drugom službenom dokumentu
sudionika.
(3.) Prihvaćanjem ovih pravila, sudionik pristaje biti obaviješten Newsletter email
porukama 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.
(4.) Prihvaćanjem ovih pravila za potrebe ulaska u program, prilagodbe programa
vježbanja i režima prehrane mom zdravstvenom stanju, te evaluacije uspješnosti
programa, sudionik je suglasan da će za vrijeme trajanja programa obaviti
kontrolu zdravstvenog stanja u tri navrata, uključujući - sistematski pregled na
početku, nakon četiri tjedna, te po završetku osmotjednog programa
(5.) Prihvaćanjem ovih pravila, sudionik pristaje provoditi propisani program prehrane
od strane nutricionista, trenažni program propisan od strane kineziologa i provoditi
cjelokupni program pod nadzorom liječnika i psihologa.
(6.) Prihvaćanjem ovih pravila, sudionik pristaje sudjelovati na eventima koji će biti
organizirani u sklopu programa (prvi: predstavljanje sudionika koji su odabrani za
nagradni natječaj, drugi: mjerenje nakon 4 tjedna programa i završni event koji će
se organizirati na Jarunskom jezeru 28.06.2014.)
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(7.) Prihvaćanjem ovih pravila, sudionik pristaje da se moji osobni podaci iz upitnika
kao i ime, fotografija i snimljeni materijal koriste u promidžbene svrhe Leda putem
svih medija bez naknade. Ledo će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi
osigurao da se osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s
primjenjivim zakonodavstvom.
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 i to putem
svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju imenuje predsjednik
Uprave Društva. 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.) Sve obveze Organizatora prema dobitniku nagrade prestaju trenutkom preuzimanja
nagrade od strane dobitnika ili njegovog roditelja odnosno staratelja.
(4.) U slučaju spora između sudionika promotivnog natječaja i Organizatora ugovara se
nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

U Zagrebu, 08. 04. 2014. godine.

PREDSJEDNIK UPRAVE
mr.sc.Tomislav Kitonić

