
Pravila nagradnog natječaja na You 
Tubeu “Osvoji Ring Pop Pets paket 2”

Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom “Osvoji Ring Pop Pets paket 2” (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 Menart stranici https://www.menart.hr/igracke/hr/kreativni-
kutak/
Sudjelovanjem u Natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.
Organizator pridržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će svi sudionici biti 
pravovremeno obaviješteni na You Tube kanalu Menart Toys.

Članak 3. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja
Naziv nagradnog natječaja je “Osvoji Ring Pop Pets paket 2”. Natječaj će se održati od 
18.03.2021. do 23.03.2021. na službenom You Tube kanalu Organizatora, a limitiran je na 
fanove na teritoriju Hrvatske.

Članak 4. - Svrha nagradnog natječaja
Svrha nagradnog natječaja je promocija Organizatora, jačanje povezanosti s korisnicima i 
promidžba proizvoda Ring Pop Pets.

Članak 5. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju
Na You Tube kanalu Organizatora (https://www.youtube.com/c/MenartToys) objavit će se 
poziv na sudjelovanje u Natječaju. 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je ostaviti komentar ispod videa koji 
poziva na sudjelovanje u Natječaju s komentarom u kojem sudionici pišu naslov crtane 
serije u kojoj su pas, zeko i svinjica glavni likovi do 23.03.2021. do kraja dana. Nagrađuje 
se jedan najkreativniji odgovor po odabiru Organizatora.
Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju od 18.03. do 23.03.2021 do 23:59 
sati automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi jedan (1) odgovor “Ring Pop Pets” 
paketom koji sadrži 12 vrećica s prstenom.

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 profilu 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 
sudjelovati 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.



Svaka napisani komentar može biti uklonjen od strane administratora u slučaju da 
sudionici postave sadržaj koji u sebi sadrži elemente govora mržnje, diskriminacije po bilo 
kojoj osnovi, koji su nemoralnog sadržaja ili na drugi način protivni prinudnim propisima i 
javnom moralu, biti će automatski isključeni iz sudjelovanja u Natječaju. Organizator 
zadržava pravo da bez objašnjenja ukloni bilo koi komentar za koji smatra da je 
neprimjeren.  

Članak 6. - Malodobni sudionici Natječaja
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u Natječaju u skladu sa zakonom. Ako je dobitnik 
nagrade malodobna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona 
ili odluke državnog tijela dužna starati 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 24.03.2021. sa strane Organizatora. Odabir će 
nadzirati komisija.

Članak 8. - Objava rezultata nagradnog natječaja.
Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na You Tube kanalu Organizatora 
najkasnije 24.03.2021. u 14:30 sati.

Članak 9. - Način i rok preuzimanja nagrada.
Organizatori će mailom ili porukom kontaktirati pobjednika Natječaja s kojim će se detalji 
oko osvojene nagrade dogovoriti u roku od 30 dana od proglašenja pobjednika. Navedeni 
rok može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu dogovoriti 
ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti dogovoriti nagradu zbog više sile.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku 
nagrade.

Članak 10. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja
Nagradni natječaj može se prekinuti 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 promijeniti mišljenje 
oko odabira pobjednika.

Članak 12. - Zaštita 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 ti podatci jednokratno dijele s trećom strankom 
(ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona) u svrhu kontaktiranja dobitnika radi 
dogovora oko nagrade.
Sudionik ima pravo tražiti ispravak podataka, brisanje podataka, pravo na prigovor, pravo 
na obustavu obrade podataka. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj 
pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo 
uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u nagradnom natječaju. 
Organizator je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od 
strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

Članak 13. - Isključenje odgovornosti



Ni Organizator ni You Tube kanal Menart Toys niti sam You Tube ni na koji način ne 
preporučuju, ne podržavaju, ne promiču, niti odgovaraju za sadržaje, njihovu dostupnost, 
ni uvjete pod kojima su isti 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 odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoje 
obveze, odnosno da je zakasnio s ispunjenjem svojih obveza iz ovih Pravila zbog vanjskih, 
izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih nakon početka Natječaja koje nije mogao 
spriječiti, otkloniti ili izbjeći. 

Zagreb, 18.03.2021.

Menart d.o.o.

Bencekovićeva 19, 10000 Zagreb

* Natječaj niti na koji način nije sponzoriran niti promoviran od strane društvene mreže 
Instagram (www.instagram.com; u daljnjem tekstu Instagram), Facebook 
(www.facebook.com; u daljnjem tekstu Facebook), ili You Tube kanala 
(www.youtube.com) niti je povezan s Instagramom, Facebookom ili You Tubeom. 
Instagram, Facebook niti You Tube ne sponzoriraju, potiču ili upravljaju niti administriraju 
ovaj natječaj te nisu odgovorni za organizaciju i provođenje igre u slučaju eventualnih 
sporova.


