Opći uvjeti
Ovaj dokument utvrđuje pravila i uvjete sudjelovanja u seriji nagradnih natječaja
podijeljenu na dijelove (u nastavku: natječaji) objavljenim na Facebook stranici "Sport
Educa" čiji je organizator Sport Educa d.o.o., Trakošćanska 30, Zagreb (u
nastavku: organizator).
Natječaji nisu sponzorirani, podržani ili organizirani od strane Facebooka. Primatelj
podataka, dostavljenih od strane sudionika nije Facebook već organizator natječaja.
Trajanje
Natječaji se održavaju od 1.1. do 31.12.2016. Pravila natječaja će biti objavljena na
službenoj stranici organizatora https://www.Sport-Educa.hr.
Pravo sudjelovanja
U natječajima mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje su korisnici društvene mreže
Facebook (http://www.facebook.com), a koje su državljani i imaju prebivalište u Republici
Hrvatskoj te koji su fanovi facebook stranice organizatora. Profil mora biti u skladu s
pravilima Facebooka (https://www.facebook.com/legal/terms). U slučaju da se pokaže da
je sudjelujuća osoba neistinita, izmišljena ili za to postoji samo sumnja, organizator
pridržava pravo da takvoga sudionika isključi iz nagradnog natječaja bez prethodnog
obavještenja.
Nije potrebno sudjelovati u svim objavljenim natječajima.
Sudionici se trebaju pobrinuti za pokriće svih troškova koji nastanu kao posljedica
sudjelovanja u nagradnom natječaju.
Sudjelovanje u nagradnom natječaju nije ograničeno. Jedan sudionik može više puta
sudjelovati u nagradnom natječaju. Međutim, jedan korisnik može biti nagrađen samo
jednom.
Način sudjelovanja
Za sudjelovanje u natječajima potrebno je slijediti ove korake:
• sudionik treba pratiti Facebook stranicu organizatora i
• sudionik treba točno izvršiti traženi zadatak u natječaju na jedan od dva načina:
a) ili u komentaru ispod objave o natječaju izvršiti traženi zadatak,
b) ili sudionik na vlastitom profilu treba izvršiti zadatak - ta objava mora biti s
postavkama "javno" tj. "public" kako bi je mogli uvažiti.
S početkom sudjelovanja u nagradnom natječaju smatra se da korisnik prihvaća Opće
uvjete.
U slučaju kakvog god spora ili nejasnoća vrijede prvenstveno ta pravila u odnosu prema
svim mogućim drugim objavama u tiskanim, elektronskim ili kakvim god drugim oblicima.
Vjerodostojno tumačenje tih pravila daje isključivo organizator.
Svaki sudionik nagradnog natječaja će objaviti unikatnu fotografiju koja će biti shvaćena
kao autorsko djelo. Sudionik nagradnog natječaja kao posjednik isključivog prava na
priznanje autorstva na autorskom djelu slaže se da se pri javnom objavljivanju njegovog
djela i/ili njegovoj preradi navedu njegovi podaci s navođenjem naziva organizatora,
budući je djelo bilo stvoreno u okviru nagradnog natječaja organizatora. S objavom
fotografije u sklopu nagradnog natječaja, autor daje organizatoru svoju izričitu i neopozivu
dozvolu da njegovu fotografiju (u nastavku: autorsko djelo) neograničeno reproducira u
svim medijima (TV, tisak, radio, internet), na promocijama, izložbama, festivalima, drugim

oblicima javnih predstavljanja i u promocijskim porukama svih formata. Sudionik
sudjelovanjem u nagradnom natječaju dodjeljuje organizatoru isključivo, teritorijalno
neograničeno pravo i za sve vrijeme trajanja prava besplatno prenosi sva materijalna
autorska prava, uključujući i pravo uporabe djela u obrađenom obliku. Pored toga sudionik
također dodjeljuje organizatoru i isključivo pravo do pohrane autorskog djela u
elektronskom obliku, pravo vizualnog snimanja te pravo do uvoza autorskog djela u sve
države. Sudionik nagradnog natječaja je suglasan da se dobivena prava mogu slobodno
prenositi na treće osobe te se odriče autorskog honorara ili kompenzacije za prijenos
materijalnih autorskih prava te prenosi ta prava na organizatora nagradnog natječaja
besplatno sa svrhom dara.
Odluka o pobjedniku i nagrade
Dobitnike izvlačimo nasumičnim odabirom pomoću programa na stranici www.random.org.
Broj dobitnika i vrsta nagrade će biti naveden u novoj objavi vezanoj u natječaj. U odabir
neće biti uključeni profili pod pseudonimom.
Izbor dobitnika je konačan i pritužbe protiv njega nisu moguće.
Nagrada:
Svaka objava uz natječaj će sadržavati i popis nagrada. Nagrade nisu zamjenljive, isplative
u gotovini ili prenosive.
Dobitnici:
Dobitnici nagrada će biti objavljeni na Facebook stranici organizatora prema terminu u
objavi uz natječaj.
Nakon objave, dobitnici su kao porezni obveznici dužni kontaktirati organizatora putem
Facebook inboxa i dostaviti osnovne podatke: ime i prezime, kućna adresa, OIB, porezna
uprava. Osobe mlađe od 18 godina trebaju za preuzimanje nagrade organizatoru priložiti i
vlastoručno potpisanu pisanu suglasnost roditelja ili svojih zakonskih zastupnika.
Dobitnici (ili njihovi predstavnici) nagrade preuzimaju isključivo u Sport Educa Centru uz
prethodan dogovor putem Facebook inboxa. Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugu
nagradu od one koja je navedena u objavi.
Sudionici daju svoju suglasnost za objavu svojih imena i prezimena među
nagrađenim. Organizator pridržava pravo objaviti ime i prezime nagrađenih na Facebook
stranici organizatora, na internetskoj stranici www.sport-educa.hr te ostalim
komunikacijskim kanalima.
Diskvalifikacija
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike i ukloniti
komentare ako:
▪ sudionik prekrši ova pravila
▪ sudionik krši Standarde zajednice (www.facebook.com/communitystandards)
Predaja nagrada
Dobitnici su dužni u roku 3 dana javiti se u inbox u svrhu dogovora oko preuzimanja
nagrade.
Organizator oduzima pravo na nagradu dobitniku ako:
▪ se u roku 3 dana po objavi konačnih rezultata od strane organizatora ne odazove na
obavijest za preuzimanje nagrade

▪ nije suglasan s prijemom nagrade
▪ ne dostavi tražene podatke ili ako dostavi pogrešne podatke.
U svim gore navedenim slučajevima nagrada se ne dodjeljuje.
Zaštita osobnih podataka
Organizator se obvezuje da će podatke obrađivati i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti
osobnih podatka (»Narodne novine« br. 106/2012 – pročišćeni tekst). Sudionik u
nagradnom natječaju može bilo kada u pisanom obliku zahtijevati prestanak
obavještavanja, pregled, dopunu, ispravak ili brisanje svojih osobnih podataka odnosno
prestanak obrade svojih osobnih podataka za namjene izvođenja toga nagradnog natječaja
te za marketinške namjene u skladu sa zakonom. Organizator podatke neće neosnovano
dostaviti trećoj osobi ili ih bilo kako drugačije zlorabiti.
Sudionik je upoznat i izričito se slaže da organizator može određene zadatke u vezi sa
obradom pribavljenih osobnih podataka povjeriti ugovornim partnerima, sa
kojima organizator ima sklopljen ugovor o obradi osobnih podataka. Ugovorni partneri
mogu obrađivati u natječaju pribavljene podatke u ime organizatora i za njegov račun za
gore navedene namjene, također i po proteku nagradnog natječaja.
Odgovornost i rješavanje sporova
Organizator ne preuzima nikakve odgovornosti za:
▪ nedjelovanje Facebook stranice, internetske stranice te posljedice nedjelovanja, bez
obzira na razloge za nedjelovanje;
▪ nedjelovanje Internetske usluge koja je posljedica ispada mreže ugovornih partnera,
ispada električne energije ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno ometati
uporabu usluge;
▪ sve posljedice koje bi sudionik pretrpio radi sudjelovanja u nagradnom natječaju;
▪ sve posljedice koje bi nastale kao posljedica preuzimanja ili korištenja nagrade.
U slučaju spora između sudionika u nagradnom natječaju organizator nagradnog natječaja
ne preuzima nikakvu odgovornost. Za sve moguće sporove nastale sa naslova nagradnog
natječaja koje nije moguće sporazumno riješiti nadležan je sud u Zagrebu.
Završne odredbe
Uvjet za sudjelovanje u natječaju je da je sudionik suglasan sa pravilima i uvjetima
sudjelovanja. Smatra se da je sudionik upoznat s navedenim pravilima te da je sa njima u
cijelosti suglasan u trenutku kada počne sudjelovati u natječaju. Sudionik je upoznat sa
gore navedenim te se sa tim izričito slaže. Odluka organizatora nagradnog natječaja o svim
pitanjima u vezi sa nagradnim natječajem je konačna i vrijedi za sve sudionike.
Organizator pridržava pravo do promjene navedenih pravila. O svim promjenama i
novostima nagradnog natječaja organizator će sudionike obavještavati putem objava na
službenoj stranici organizatora www.sport-educa.hr. Nastavak sudjelovanja u nagradnom
natječaju po objavi možebitnih promjena pravila, pretpostavlja prijem i slaganje s
promjenama.
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