FACEBOOK NAGRADNI NATJEČAJ
OSVOJI SPORTSKU VOŽNJU S JURJEM ŠEBALJEM
Organizator nagradnog natječaja je Designer Outlet Croatia, Alfreda Nobela 4, Sop, Sesvete-Kraljevec,
10361.
Trajanje i dinamika natječaja
Nagradni natječaj održava se na Facebook stranici Designer Outleta Croatia od 22. do 28.11.2022. do
23:59 sati. Sudionici nagradnog natječaja na objavu s informacijama o natječaju moraju:
- u komentarima objaviti autorski odgovor na kreativno pitanje „S kime obavljate najbrži
shopping i kako on izgleda?“
- imati jedan ili zbir računa u iznosu minimalno 200 kn (26,55 eur) potrošenih u Designer
Outletu Croatia tijekom perioda 21.-28.11.2022.
Tri najkreativnija autorska komentara prema izboru tročlanog žirija osvojit će nagradu. Svi odgovori
zaprimljeni nakon isteka roka trajanja nagradnog natječaja neće se uzeti u obzir.
Nagrada
3 x Sportska vožnja s Jurjem Šebaljem
Pravila nagradnog natječaja
Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju i pravo na nagradu imaju svi državljani Republike
Hrvatske koji imaju navršenih 18 godina u trenutku objave ovog natječaja. Osobe mlađe od 18 godina
nemaju pravo sudjelovanja u natječaju i ako se utvrdi da odabrani dobitnik nije poštivao uvjete
natječaja, tj. da nije imao navršenih 18 godina u trenutku objave natječaja, bit će isključen iz
natječaja i nagrada mu neće biti dodijeljena.
Organizator natječaja zadržava pravo prekida nagradnog natječaja u slučaju da dođe do
nepredviđene situacije na koju Organizator ne može utjecati.
Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju ostvaruje se ostavljanjem autorskog komentara
korisnika ispod objave koja komunicira nagradni natječaj na zadanu temu i u zadanom roku. Svi
komentari koji nisu autorski, imaju uvredljiv i neugodan sadržaj neće se uzeti u obzir.
Vrijeme proglašenja pobjednika i preuzimanje nagrade
Pobjednici nagradnog natječaja bit će označen u komentaru ispod objave nagradnog natječaja 29.11.
2022. Dobitnici moraju javiti kontakt podatke kako bismo dogovorili preuzimanje nagrade i
dogovaranje termina vožnji s Jurjem Šebaljem.
Ako nagradu ne preuzmu u roku od 60 dana od primljene obavijesti, smatra se da su odustali od
nagrade te gube pravo na nagradu. Priređivač u tom slučaju može proglasiti novog pobjednika
natječaja koji ima pravo na nagradu.

Ostale odredbe
Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač zadržava pravo u bilo kojem
trenutku diskvalificirati i izbrisati prijavljeni odgovor Sudionika za kojeg postoji opravdana sumnja da
krši Pravila ovog natječaja ili ako se radi o profilu za koji postoji osnovana sumnja da je lažan.
Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradnog natječaja ne odgovaraju za moguću štetu,
koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz
nagradni natječaj odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Korištenje osobnih podataka
Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici prihvaćaju ova pravila te su suglasni da se, postanu li
dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu javno objaviti i bez naknade upotrebljavati od
Organizatora u tiskanom, zvučnom, slikovnom i/ili videomaterijalu u svrhu upoznavanja javnosti s
rezultatima natječaja.
Sudjelovanjem u natječaju sudionik daje svoju izričitu privolu organizatoru da prikuplja, obrađuje i
upotrebljava njegove osobne podatke (ime, prezime, adresu, broj mobitela ili telefona, e-mail
adresu) za potrebe provedbe natječaja.
Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u
nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.
Osobni podatci prikupljeni u svrhu provedbe ove nagradne igre neće se koristiti u druge svrhe, osim
ako sudionik za to ne da zasebnu privolu.
Sve informacije o zaštiti svojih osobnih podatka kupci mogu pronaći na linku:
https://www.designeroutletcroatia.com/podnozje/tvrtka/pravila-privatnosti
Rješavanje pritužbi i valjanost pravila
Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što
kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i
ostale sudionike.
Organizator zadržava pravo na izmjenu pravila ovog natječaja. Sudionici će o eventualnim izmjenama
pravila biti obaviješteni putem internet stranice www.designeroutletcroatia.com.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog nagradnog natječaja nadležan je Općinski
građanski sud u Zagrebu.

