
CYBER MONDAY NAGRADNI NATJEČAJ 

Organizator nagradnog natječaja povodom Cyber Mondaya je Designer Outlet Croatia, Alfreda 
Nobela 4, Sop, Sesvete-Kraljevec, 10361, Zagreb. 

Trajanje i dinamika natječaja 

Nagradni natječaj održava se na Facebook stranici Designer Outleta Croatia od 29. 11. do 3. 12. 
Sudionici nagradnog natječaja u komentarima će odgovoriti na zadani zadatak u sklopu kojeg moraju 
označiti osobu s kojom bi voljeli podijeliti nagradu i objasniti zašto s njom. Najkreativniji odgovor 
prema izboru četveročlanog žirija osvojite će nagradu. Svi odgovori zaprimljeni nakon isteka roka 
trajanja nagradnog natječaja neće se uzeti u obzir. 

Nagrada 

Nagradni fond uključuje sljedeće nagrade: 

- Hugo Boss boca za vodu i ruksak 

- Patrizia Pepe narukvica 

- Replay torbica 

- Desigual torbica 

- Ted Baker set za manikuru i olovka za ekran 

- DOC poklon kartica 500 kn 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je oko 3.000 kn. 

Pravila nagradnog natječaja 

Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju i pravo na nagradu imaju svi državljani Republike 
Hrvatske koji imaju navršenih 16 godina u trenutku objave ovog natječaja. Maloljetnici koji su navršili 
16 godina mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim 
uvjetima, tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog 
dobitnika. Osobe mlađe od 16 godina nemaju pravo sudjelovanja u natječaju i ako se utvrdi da 
odabrani dobitnik nije poštivao uvjete natječaja, tj. da nije imao navršenih 16 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 

Pobjednik nagradnog natječaja bit će označen u komentaru ispod objave nagradnog natječaja 4. 12. 
Dobitnik osvojenu nagradu podiže na info pultu Designer Outleta Croatia. 

Korištenje osobnih podataka 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici pristaju na objavu svojih osobnih podataka (ime i 
prezime) i ovlašćuju Designer Outlet Croatia da koristi njihove osobne podatke, bez prava na bilo 
kakvu naknadu. Ime i prezime sudionika nagradnog natječaja koristit će se isključivo u svrhu 
organizacije i provođenja nagradnog natječaja. Facebook ni na koji način nije povezan s nagradnim 
natječajem. 
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