ELBA ELEKTROMATERIJAL iz PULE, Stiglicheva 20, zastupana po vlasniku Mirej Barbić donosi ova

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„Hvala Ti mama!“
Ovim Pravilima uređuje se priređivanje nagradnog natječaja „Hvala ti mama!“ (u daljem tekstu:
Nagradna igra), i to način, opis i vrijeme trajanja natječaja, područje priređivanja natječaja, uvjeti za
sudjelovanje u nagradnom natječaju, način i rok izvlačenja dobitnika i uručenje nagrade, kao i druga
pitanja važna za priređivanje i provođenje nagradnog natječaja sukladno zakonu.
Članak 1. Priređivač
Elba elektromaterijal sa sjedištem na adresi Stiglicheva 20, 52100 Pula, OIB: 92134883875 ( u daljem
tekstu: Priređivač), priređuje nagradni natječaj koji je ograničen na sudionike sa područja Istarske
županije.
Članak 2. Svrha
Svrha nagradne igre je promidžba usluga Elba elektromaterijala u Puli u Stiglichevoj 20.
Članak 3. Trajanje
Nagradna igra započinje 18. studenog 2017. godine i traje do 26. studenog 2017. godine (uključivo).
Članak 4. Sudjelovanje
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem na području Istarske
županije, osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenika i članova uže obitelji
bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ovog nagradnog natječaja.
Za sudjelovanje je potrebno da svaki sudionik u komentar ispod objave o nagradnom natječaju unese
ime i prezime svoje majke i napiše joj Hvala ti mama jer….. i opiše zbog čega cijeni svoju mamu i na
čemu joj je zahvalan/na. Jedan sudionik može sudjelovati samo sa jednog profila.
Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila, ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se
eliminacijom Sudionika iz Natječaja.
Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene sudionike u sljedećim
slučajevima:
Sudionik prekrši ovdje navedena pravila
Sudionik koristi lažni profil za sudjelovanje u natječaju. Provjeru FB profila natjecatelja provodit će
Priređivač, a kriteriji za odluku o valjanosti profila uključuju, ali nisu ograničeni na: - nepostojanje
profilne slike, činjenicu da korisnik ne odgovara na poslani upit u roku 24 sata, premali broj prijatelja.
Članak 5. Nagradni fond
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 2.500,00 kn (PDV uključen)
Nagradni fond uključuje:
5 nagrada x 1 usisavač marke Bosch BGL 25A100 u vrijednosti 500,00 kn
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Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Nagrada uključuje porez na dodanu vrijednost kojeg plaća
Priređivač. Fotografija nagrade na svim promotivnim materijalima je simbolična i služi samo za
informativne svrhe.
Članak 6. Odabir pobjednika nagradnog natječaja
Odabir pobjednika održati će se 27.11.2017.
5 dobitnika će odabrati tročlani žiri koji je sastavio Priređivač na način da će se odabrati 5 sudionika čije
je pismo zahvale majci prema stavu žirija bilo najiskrenije i najtoplije. Dobitnik u ovom nagradnom
natječaju je mama koju je sudionik prijavio od 18.11. do 26.11.2017. tako što je u komentaru upisao
njeno ime i prezime, Hvala ti mama jer…. te zahvalu vlastitim riječima..
Ime i prezime mame koju je sudionik prijavio mora odgovarati podacima na osobnoj iskaznici.
Članak 7. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada
Imena dobitnika bit će objavljena na Facebook poslovnoj stranici Elba elektromaterijala i web adresi
www.elba.hr u roku od 1 dana od nagradnog izvlačenja, a Priređivač je u obavezi da dobitnika obavijesti
o dobivenoj nagradi u roku osam dana od dana odabira dobitnika nagrada.
Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri svaki dobitnik nagrade pristaje da se javno objavi njegovo ime i
prezime i mjesto stanovanja. Prilikom dodjele nagrade dobitnik i Priređivač mogu biti fotografirani, a te
fotografije mogu biti objavljene u medijima na što dobitnik pristaje.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik obavezno treba predočiti osobnu iskaznicu te mora potpisati
izjavu o preuzimanju nagrade, čime prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku.
Članak 8. Objava
Pravila nagradnog natječaja biti će objavljena na Facebook poslovnoj stranici Elba elektromaterijala i
web adresi www.elba.hr 18.11.2017.g. U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre
nadležan je Općinski sud u Puli.
Članak 9. Prekid nagradne igre
Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem
Facebook poslovne stranice Elba elektromaterijala i web stranice www.elba.hr.
Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći
ili otkloniti.
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