Pravila nagradnog natječaja “Osvoji House Of Marley Upli BT Brass in-ear slušalice!”
Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom “Osvoji House Of Marley Upli BT Brass in-ear slušalice!”
(u daljnjem tekstu: Natječaj) je tvrtka Menart d.o.o, OIB: 89031399895, 10 000 Zagreb, Bencekovićeva 19
(u daljnjem tekstu: Organizator).
Članak 2. - Pravila natječaja
Ova su Pravila objavljena na web stranici Menart h ps://www.menart.hr/igracke/hr/ krea vni-kutak/
Sudjelovanjem u Natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator pridržava
pravo promjene ovih Pravila, o čemu će svi sudionici bi pravovremeno obaviješteni na Facebook stranici
Menart mul medijalna knjižara h ps://www.facebook.com/mul medijalnaknjizara.
Članak 3. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv nagradnog natječaja je “Osvoji House Of Marley Upli BT Brass in-ear slušalice!”. Natječaj će se
održa od 18.07. do 30.07.2022. na službenom Facebook i Instagram pro lu Organizatora, a limi ran je
na fanove na teritoriju Hrvatske.
Članak 4. - Svrha nagradnog natječaja
Svrha nagradnog natječaja je promocija Organizatora, jačanje povezanos s korisnicima i promidžba.
Članak 5. - Uvje za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Na Facebook i Instagram pro lu Organizatora (h ps://www.facebook.com/mul medijalnaknjizara/ i
h ps://www.instagram.com/menart_mul medijalnaknjizara/) objavit će se poziv na sudjelovanje u
Natječaju. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ostavi komentar ispod objave koja poziva
na sudjelovanje u Natječaju do 30.07.2022. u 23:59 sa . Nagrađuje se jedan 1 (jedan) najkrea vniji
odgovor po odabiru Organizatora. Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju od 18.07. do
30.07.2022. do 23:59 sa automatski ulazi u bazu iz koje će se nagradi 1 (jedan) odgovor s House Of
Marley Upli BT Brass in-ear slušalice. Nagrada će bi dodijeljena na Facebook stranici ili Instagram
pro lu prema odluci Organizatora.
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Također, nakon objave pobjednika potrebno je od istog da ostavi osnovne osobne podatke: ime i prezime,
adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail adresu u inboxu odnosno putem poruke na pro lu
Organizatora. Na taj način daje se i pristanak za korištenje osobnih podataka isključivo u svrhu provedbe
Natječaja, odnosno za slanje osvojene nagrade. U nagradnom natječaju iz članka 3. pravo sudjelovanja
imaju svi osim djelatnika Organizatora i povezanih društava te članova njihove uže obitelji. Svaki sudionik
može sudjelova s jednom prijavom u nagradnom natječaju odnosno jednim odgovorom u komentaru
ispod objave s nagradnim pitanjem. Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u
bazu za odabir dobitnika. Sukladno pravilima Facebooka, važeći pro li su samo oni kojima Facebook ime
pro la odgovara stvarnom imenu i prezimenu igrača (onom s osobne iskaznice). Ako će ime bi drugačije,
korisnici s h pro la ne sudjeluju u nagradnom natječaju ni su u mogućnos osvoji nagradu. Svaka
poslana fotogra ja može bi uklonjena od strane administratora u slučaju da sudionici postave sadržaj
koji u sebi sadrži elemente govora mržnje, diskriminacije po bilo kojoj osnovi, koje su nemoralnog
sadržaja ili na drugi način pro vne prinudnim propisima i javnom moralu, bi će automatski isključeni iz
sudjelovanja u Natječaju. Organizator zadržava pravo da bez objašnjenja ukloni bilo koju fotogra ju za
koju smatra da je neprimjerena.

Članak 6. - Malodobni sudionici Natječaja
Maloljetnici imaju pravo sudjelova u Natječaju u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik nagrade malodobna
osoba, Organizator će uruči nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke državnog jela dužna
stara o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno starateljski odnos.
Članak 7. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira.
Odabiri dobitnika nagrada obavit će se najkasnije 31.07.2022. sa strane Organizatora. Odabir će nadzira
komisija.
Članak 8. - Objava rezultata nagradnog natječaja.
Rezulta nagradnog natječaja bit će objavljeni na Facebook kao i na Instagram pro lu Organizatora
najkasnije 31.07.2022. u 15:00 sa .
Članak 9. - Način i rok preuzimanja nagrada
Organizatori će komentarom ispod natječaja obavijes pobjednika Natječaja s kojim će se detalji oko
osvojene nagrade dogovori u roku od 30 dana od proglašenja pobjednika. Navedeni rok može se
produži samo ako dobitnik zbog objek vnih razloga ne može istu dogovori ili ako u navedenom roku
priređivač nije u mogućnos dogovori nagradu zbog više sile. Preuzimanjem nagrade prestaju sve
daljnje obveze Organizatora prema dobitniku nagrade.
Članak 10. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinu jedino u slučaju više sile.
Članak 11. - Mogućnost promjene mišljenja oko odabira pobjednika nagradnog natječaja
Ukoliko se za neki od odabranih pobjedničkih odgovora otkrije da nije adekvatan nakon proglašenja
pobjednika, organizator nagradnog natječaja ima pravo promijeni mišljenje oko odabira pobjednika.
Članak 12. - Zaš ta osobnih podataka pobjednika
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionik je suglasan da priređivač prikuplja, obrađuje i
objavljuje njihove osobne podatke koje je sam pružio kao uvjet za dogovaranje nagrade u nagradnom
natječaju čime se podatci jednokratno dijele s trećom strankom (ime i prezime, adresa, e-mail adresa,
broj telefona) u svrhu kontak ranja dobitnika radi dogovora oko nagrade. Sudionik ima pravo traži
ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo na obustavu obrade podataka. Sudionik je
slobodan u svakom trenutku uskra svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i
prihvaća da takvo uskraćivanje može doves do nemogućnos sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Organizator je obvezan osigura brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u
slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka. Sudjelovanjem u ovom Natječaju, sudionici pristaju
da fotogra je budu objavljene javno na Facebook stranici Organizatora.
Članak 13. - Isključenje odgovornos
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Ni Organizator ni Facebook i Instagram stranica Menart mul medijalna knjižara ni sam Facebook i
Instagram ni na koji način ne preporučuju, ne podržavaju, ne promiču, ni odgovaraju za sadržaje, njihovu
dostupnost, ni uvjete pod kojima su is dostupni na internetskim stranicama trećih osoba koje sudionici
objave u okviru sudjelovanja u Natječaju. Svaki sudionik jamči Organizatoru da sadržaji koje prijavljuje u

svrhu sudjelovanja u Natječaju ne povređuju prava trećih osoba, uključujući, između ostaloga, prava
intelektualnog vlasništva, poslovnu tajnu i slično.
Članak 14. - Ograničenja i odricanja
Organizator se oslobađa odgovornos za štetu ako dokaže da nije mogao ispuni svoje obveze, odnosno
da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih
okolnos nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao spriječi , otkloni ili izbjeći.
Zagreb, 15.07.2022.
Menart d.o.o.
Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb
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* Natječaj ni na koji način nije sponzoriran ni promoviran od strane društvene mreže Facebook
(www.facebook.com; u daljnjem tekstu Facebook) ili Instagram (www.instagram.com) ni je povezan s
Facebookom. Facebook ni Instagram ne sponzoriraju, po ču ili upravljaju ni administriraju ovaj natječaj
te nisu odgovorni za organizaciju i provođenje igre u slučaju eventualnih sporova.

