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OPĆA PRAVILA WEB NATJEČAJA „RETRO SLADOLED 2015“ 

Članak 1: ORGANIZATOR 
Web aplikaciju „Retro kampanja“ priređuje i organizira: Ledo dd, Marijana Čavića 1a, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB 
87955947581, matični broj 3218821, matični broj subjekta: 080002964, , zastupano po predsjedniku Uprave Hrvoju 
Kraljeviću (u daljnjem tekstu: Organizator). 

Članak 2: SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NATJEČAJA 
„Retro sladoled 2015“  provodi se u obliku web aplikacije, u svrhu promocije Organizatora 
 
1. faza 
U prvoj fazi glasuje se za sladoled koji će ponovo biti vraćen u asortiman (Matador, Silk Milk, Borovnica).  
Trajanje glasanja za „RETRO SLADOLED 2015“ je od 15.01.2015. do 29.01.2015.  
 
2. faza 
Svrha druge faze je Promocija i oglašavanje sladoleda kojeg su korisnici svojim glasovima odabrali u prvom krugu natječaja. 
Web Aplikacija se sastoji od učitavanja korisničkih fotografija te odabira najbolje fotografije od strane stručnog žirija 
Organizatora. Trajanje nagradnog natječaja za „RETRO SLADOLED 2015“ je od 16.03.2015. - 30.03.2015.  
 
Natječaj se organizira za teritorij Republike Hrvatske.  

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE 
Promotivni materijali će biti dostupni na službenoj web stranici Organizatora (http://www.ledo.hr ). 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA 
U Natječaju mogu sudjelovati svi građani državljani Republike Hrvatske i to oni koji prihvaćaju ova Pravila (u daljnjem tekstu 
Sudionik).  
Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju uz suglasnost roditelja ili staratelja. 
U Natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici Organizatora te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i 
braća).   

Član 5: OPIS NATJEČAJA I KAKO SUDJELOVATI U  NJEMU 
 
1. Faza 
U periodu trajanja 1. faze natječaja sudionici sudjeluju u „RETRO SLADOLED 2015“ na Internet adresi www.ledo.hr .  
Natječaj se odvija na www.ledo.hr. Ostale Ledo društvene mreže te banneri i ostali promo materijali služe za dovođenje 
posjetitelje na ledo.hr za potrebe kampanje i natječaja. 
Nije potrebno imati korisnički račun niti biti prijavljen na ledo.hr stranici. Ne postoji obveza imanja otvorenih računa na nekoj 
od društvenih mreža (primjerice Facebook ili Twitter). 
 
Mehanika glasanja za sladoled koji će biti vraćen u asortiman 
Sudionici glasaju za jedan od tri sladoleda koji ponovo žele vidjeti u Ledo škrinjama. U natječaju sudjeluju tri sladoleda koji 
su se ranijih godina nalazili u asortimanu: Silk-Milk, Borovnica i Matador. Sudionici glasaju za jedan od ponuđenih sladoleda 
koji žele vratiti u ponudu tijekom 2015. godine. To mogu napraviti klikom na gumb „Glasaj“ koje se nalazi ispod ilustracije 
ponuđenih sladoleda. Sudionici u tijeku trajanja prve faze „RETRO SLADOLED 2015“ mogu glasati jednom za jedan od 
ponuđenih sladoleda tijekom cijelog trajanja prve faze natječaja. Glasanjem sudionici sudjeluju u odabiru sladoleda koji će 
tvrtka Ledo proizvesti u 2015. godini i ponovo vratiti  u svoj asortiman. Ukoliko korisnik nakon glasovanja klikom na „Share“ 
podijeli na društvenoj Mreži Twitter ili Facebook sladoled za kojeg je glasao evidentira se još jedan glas korisnika. Korisnik 
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može ostvariti maksimalno dva dodatna glasa ako podijeli sladoleda na dvije ponuđene društvene mreže (Facebook i 
Twitter). Korisnik time za vrijeme trajanja prve faze natječaja može dati maksimalno tri glasa za jedan sladoled.  
 
2. Faza 
U periodu trajanja 2. faze natječaja sudionici sudjeluju u „RETRO SLADOLED 2015“ – faza 2, na Internet adresi 
www.ledo.hr.  
 
Mehanika postavljanja te odabira najbolje fotografije od strane stručne Komisije Organizatora 
Na web stranici www.ledo.hr svaki sudionik prijavljuje se imenom, prezimenom te email adresom. Ime i prezime moraju biti 
isti kao na osobnoj iskaznici ili drugom službenom dokumentu sudionika. U posebnoj aplikaciji korisnici učitavaju vlastite 
stare fotografije, godinu nastanka fotografije te njen kratak opis u kojem obrazlažu što za njih znači ta fotografija i koji 
trenutak obilježava. Sve učitane fotografije, prethodno odobrene za postavljanje od strane Organizatora, postaju javno 
dostupne te su vidljive unutar web aplikacije. Po završetku trajanja nagradnog natječaja Komisija Organizatora će odabrati 5 
najboljih fotografija prema kriterijima Organizatora, temeljem ukupnog emotivnog doživljaja svake fotografije. 5 sudionika koji 
su postavili najbolje fotografije su dobitnici natječaja. Sudionik može postaviti neograničen broj fotografija, i može 
osvojiti samo jednu nagradu. 

Članak 6: DISKVALIFIKACIJE IZ NATJEČAJA 
Korištenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, nanijeti štetu, ili 
zloupotrebiti sudjelovanje u aplikaciji je zabranjeno. Takvi postupci mogu dovesti do eliminacije sudionika natječaja i/ili 
zabranu sudjelovanja onog tko je navedena pravila prekršio. Ukoliko se procijeni ili posumnja da neki od sudionika na bilo 
koji način pokušava prekršiti pravila sudjelovanja (bilo kakve naznake varanja), Organizator zadržava pravo da sudionika 
diskvalificira iz natječaja i zanemari njihovo sudjelovanje bez daljnjeg obrazloženja.  
Organizator će također diskvalificirati natjecatelja za kojeg utvrdi da je povrijedio pravo osobnosti trećih neovlaštenom 
objavom fotografija. 

Članak 7: MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA 
Priređivač može prekinuti Natječaj 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 Organizatora. Sudionici će o 
prekidu natječaja biti obaviješteni putem službene Ledo web stranice (http://www.ledo.hr ). 
 

Članak 8: PUBLICITET 
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.  
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju svi korisnici koji učitaju svoje fotografije i tekstove u web aplikaciju su suglasni 
da Organizator te fotografije trajno zadrži na službenoj web stranici (http://www.ledo.hr) te da ih može koristiti za vlastite 
promotivne svrhe, bez posebne naknade. 
Prihvaćanjem ovih pravila, sudionik pristaje biti obaviješten Newsletter 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 9: Nagrade 
 
Za dodjelu nagrada dobitniku jamči LEDO d.d. Zagreb. 
 
1. Faza: U prvoj fazi natječaja organizator ne dijeli nagrade. 
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2. Faza: 5 natjecatelja koji su učitali najbolje fotografije prema ocjeni Komisije, dobiti će svaki po 1 poklon paket Ledo 
pobjedničkog sladoleda u vrijednosti od 100 kn te obilazak proizvodnje pobjedničkog sladoleda u prostorijama 
Organizatora.  
Proglašenje pobjednika biti će dana 6.4.2015 u prostorijama Organizatora, te će podaci pobjednika biti objavljeni na web 
stranici Organizatora u roku od 24 sata.  
Sudionici u nagradnoj igri 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. 
Priređivač ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu. 
Pobjednik, kao ni bilo tko od Sudionika, ne snosi nikakve poreze povezane s ovim nagradnim natječajem. 

Članak 9: 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; 
- postavljene fotografije na stranici od strane natjecatelja, koji jamče da imaju suglasnost od svih osoba koje se nalaze na 
fotografiji te da postavljanjem iste neće bit ipovrijeđen aprava osobnosti tih osoba. 
-  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. 
 

Član 10: PRAVO IZMJENE OPĆIH PRAVILA NATJEČAJA 
Organizator zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, izvrši izmjene ovog Natječaja, uz obavezu da iste, 
bez odlaganja, objavi na Ledo web stranici. 

Član 11: OBAVIJEST O POBJEDNIKU I PREUZIMANJE NAGRADE 
Organizator će pobjednika obavijestiti izravno putem emaila. Ukoliko se pobjednik ne javi u roku od 7 dana, pobjeda pripada 
sljedećem rangiranom sudioniku. Tek nakon uspješnog uspostavljanja kontakta s pobjednikom organizator će o pobjedniku 
javnost izvijestiti putem svojih internetskih stranica www.ledo.hr te će Nagrade će biti poslane dobitniku najkasnije 30 dana 
od završetka nagradnog natječaja. 
Dobitnik dobivenu nagradu preuzima osobno kod Organizatora ili poštom.  
Kod preuzimanja nagrade dobitnik je dužan potvrditi svoj identitet 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. Ukoliko je dobitnik nagrade maloljetna 
osoba, takva osoba može preuzeti nagradu samo uz nazočnost roditelja ili staratelja. 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. 
 

Član 12: ZAVRŠNE ODREDBE 
Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 
U slučaju spora između sudionika Nagradnog natječaja i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u 
Zagrebu. 
Organizator si pridržava pravo tumačenja ovih Pravila i to putem svoje Komisije, zadužene za provedbu ovih Pravila, a koju 
imenuje predsjednik Uprave Društva. 
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Sudionici Natječaja sudjelovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila te prihvaćaju takvo tumačenje 
koje će po potrebi izdati Komisija Organizatora. 
U skladu sa člankom 12. Statuta LEDO d.d. Zagreb, ova Pravila potpisuje predsjednik Uprave Društva.  
 
 
ZAGREB 14.01.2015.  

 
 

PREDSJEDNIK UPRAVE 
Hrvoje Kraljević 
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