Pravila nagradnog natječaja „Spremni na sve školske izazove“
Članak 1: ORGANIZATOR
Natječaj „Spremni na sve školske izazove“ (dalje: Nagradni natječaj) organizira
Porsche Croatia d.o.o., Miroslava Miholića 2, 10 010 Zagreb (dalje: Organizator). Ovaj
nagradni natječaj ni na koji način nije sponzoriran ili promoviran od strane
Facebooka, niti je povezan s Facebookom.
Članak 2: SVRHA, TRAJANJE I OPIS NATJEČAJA
Nagradni natječaj se provodi u svrhu promocije Audi automobila.
Nagradni natječaj traje od 6. do 13. rujna 2021. do 23:59 sata, a dostupan je putem
Facebook stranice www.facebook.com/AudiHrvatska (Audi Hrvatska Facebook
stranica) i Instagram profila @audi_hrvatska
https://www.instagram.com/audi_hrvatska.
Prijava na natječaj moguća je isključivo komentiranjem objave koja komunicira
nagradni natječaj “Spremni na sve školske izazove” tj. prijavom fotografije crteža u
komentaru na Facebook objavu ili slanjem Instagram storyja u inbox profila
@audi_hrvatska. Pobjednici će biti proglašen najkasnije 7 dana od završetka
natječaja.
Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
1. Audi LEGO set, Audi vrećica za tjelesni i bojice
2. Audi ADUI Kids boca za vodu i kapa
3. Audi ADUI Kids lunchbox
Organizator će izabrati tri komentara odnosno Instagram storyja čije će autore
nagraditi jednom od nagrada. Nagrade nisu prenosive niti se mogu zamijeniti za
novac.
Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s
prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj, osim zaposlenika Organizatora kao
i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).
Članak 5: PRIJAVA SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Prijavom tj. postavljanjem fotografije crteža u komentar na objavu (Facebook) te
slanjem slike crteža u inbox (Facebook) koja komunicira natječaj prihvaćaju se pravila
ovog natječaja.
Za sudjelovanje u natječaju na Facebooku potrebno je obojiti predložak za crtanje te
dovršiti crtež u skladu s temom.

Za sudjelovanje u natječaju na Instagramu potrebno je slikati Instagram story od
@audi_hrvatska te obojiti predložak i/ili dovršiti crtež u skladu s temom te poslati
fotografiju (snimku ekrana) u inbox na @audi_hrvatska.
U komentar objave koja komunicira natječaj fanovi se pozivaju objaviti fotografiju
vlastitog crteža koji prikazuje njihovo viđenje viziju teme. Ne ocjenjuje se tehnička
zahtjevnost crteža već njegova originalnost. Jedna osoba identificirana Facebook ili
Instagram korisničkim računom može prijaviti više odgovora.
Članak 6: PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA
Sukladno zabilježenom vremenu postavljenog komentara tj. vremena odgovora koji
je zabilježio Facebook odredit će se dobitnik Natječaja. Organizator će sve prijave i
potvrditi dobitnike prema kriteriju kreativnosti i originalnosti prijave. Organizator će
pri izboru, osim kreativnosti, vrednovati i poznavanje robne marke Audi i vrijednosti
koje promiče. Pobjednici će biti proglašen označavanjem njegovog Facebook imena
(@mention) i objavom u komentarima objave odnosno u Instagram storyju.
Pobjednici natječaja su se potom dužni javiti u inbox stranice sa svojim podacima
kako bi se s Organizatorom dogovorili oko detalja preuzimanja nagrade.
Dostavljanjem podataka u skladu s člankom 5. Pravilnika, fizičke osobe koje se prijave
na natječaj pristaju da njihovi podaci budu javno objavljeni te pristaju na ostale
uvjete definirane ovim Pravilnikom.
Članak 7: PREUZIMANJE NAGRADE
Dobitnici nagrade iz ovog natječaja bit će obaviješteni o detaljima preuzimanja
nagrade nakon što se jave u inbox stranice. Ako se dobitnik ne javi, Audi Hrvatska će
mu poslati privatnu poruku i podsjetiti na slanje podataka.
Ukoliko Organizator ne uspije s dobitnicima natječaja ostvariti kontakt i dogovor za
isporuku nagrade u roku od 14 radnih dana od završetka natječaja, sudionici
natječaja gube pravo za preuzimanje nagrade. Dobitnik može prenijeti osvojenu
nagradu na neku treću osobu uz prethodnu obavijest Organizatoru.
Članak 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama
ili drugačije nagrade od onih navedenih u ovom Pravilniku od strane Organizatora.
Prijavom sudjelovanja u ovom nagradnom natječaju, svi sudionici prihvaćaju Pravilnik
ovog natječaja.
Članak 9: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešne ili nepotpune ili nezabilježene prijave uzrokovane tehničkim situacijama od
strane korisnika ili Facebooka su nevažeće i ne daju pravo podnositeljima ni na kakvu
naknadu ili na sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator natječaja ne
odgovara za posljedice u slučaju da je sudionik prijavio tuđi rad, odnosno plagijat, a
na zahtjev autora će ukloniti svaki takav rad iz natječaja. Organizator zadržava pravo

ukloniti sa stranice sve prijave koje ocijeni neprimjerenima ili uvredljivima na rasnoj,
nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kao i sve prijave za koje postoji
opravdana sumnja da nisu originalno autorsko djelo.
Ako u bilo kojem trenutku Organizator posumnja u zlorabu mehanike natječaja isti
zadržava pravo isključenja sudionika iz natječaja. Organizator zadržava pravo dopune
Pravila u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu
natjecanja te njihovih sudionika.
Članak 10: PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovi
komentari, imena i prezimena, ostali podaci te fotografije crteža mogu od strane
Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video
materijalu neograničeno.
Članak 12: DODATNI TROŠKOVI
Pobjednici natječaja ne snose nikakve poreze, obveze niti naknade direktno
povezane s nagradom.
Članak 13: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između sudionika nagradnog natječaja te Organizatora, nadležan je
sud u Zagrebu.
Članak 15: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci
Organizatora bez posebnog obrazloženja.

