
PRAVILA NATJEČAJA  'PODIJELI BLAGDANSKU ZVIJEZDU' 
 
 

Blagdani su vrijeme ljubavi, darivanja i dobrote. Inspirirajte nas lijepim, 
pozitivnim pričama kroz 4 kruga ovog posebnog natječaja, a mi ćemo svaki 
dan nagraditi jednu priču Zvijezda nagradama!  
 
 

KAKO SUDJELOVATI 
 
Natječaj „Podijeli blagdansku Zvijezdu“ sastoji se od 4 kruga natječaja u kojem se svakog dana autora 
jednog kreativnog komentara nagrađuje. Kako bi postali sudionici natječaja, natjecatelji moraju napraviti 
sljedeće: 
 

1. krug: Zvijezda blagdana 
„Označi (tagiraj) u komentare osobu koja čini dobra djela (pa i ovih blagdana) te napiši zašto je 
ona Zvijezda blagdana.“ 
 

2. krug: Zvijezda tvog života 
„Ti si Zvijezda svog života, stoga nas inspiriraj svojom životnom pričom – kako si promijenio 
svoju okolinu krenuvši od sebe, a kako bi promijenio cijeli svijet.“ 
 

3. krug: Zvijezda tvoje obitelji 
„Obitelj nam stavlja osmijeh na lice, stoga označi (tagiraj) u komentare bar jednu osobu tvoje 
obitelji koja čini dobra djela, usrećuje te i napiši zašto je ta osoba Zvijezda tvoje obitelji.“ 
 

4. krug: Zvijezda godine 
„Zvijezda godine je netko tko je tu uvijek za tebe, netko kog voliš i cijeniš. Označi (tagiraj) osobu 
u komentare za koju misliš da bi to trebala postati i napiši zašto.“ 

 
 

TRAJANJE NATJEČAJA 
 
Natječaj je podijeljen u 4 kruga, sa sljedećim trajanjem: 
 
14.-17. prosinca 2017. „Zvijezda blagdana“ 
18.-22. prosinca 2017. „Zvijezda tvog života“ 
23.-27. prosinca 2017. „Zvijezda tvoje obitelji“ 
28.-31. prosinca 2017. „Zvijezda godine“ 
 
 

NAGRADE 
 
Nagrade dobivaju kreativni sudionici natječaja koji su ispunili uvjete natječaja, te ih je žiri odabrao kao 
pobjednike. Za vrijeme pojedinog kruga natječaja odabire se jedan pobjednik svakog dana. 



 
1. krug: Zvijezda blagdana – 4x2 Zvijezda poklon (za natjecatelja i označenu osobu) 
2. krug: Zvijezda tvog života – 5x1 Zvijezda poklon paket 
3. krug: Zvijezda tvoje obitelji – 5x1 obiteljski Zvijezda poklon paket  
4. krug: Zvijezda godine – 4x2 Zvijezda poklon paketa (za natjecatelja i označenu osobu) 

 
Napomena:  Natječaji počinju po objavi na Facebook stranici Zvijezde, te završavaju u 23:59:59 h 
posljednjeg dana natječaja. 
 
Zvijezda d.d. kao organizator natječaja, obvezuje se poslati nagrade pobjednicima/dobitnicima u roku od 
30 dana od primitka njihovih podataka.  
 
 

ŽIRI 
 
Pobjednike natječaja odabrat će žiri u sustavu:  
 
Zvijezda d.d. 

- Marina Knežević, direktorica marketinga  
- Petra Pirker Dropuljić, voditeljica korporativnih komunikacija 
- Ivana Lišnjić, brand manager  

 
Interart media d.o.o. 

- Anja Liker, social media manager 
 
 

SUDIONICI 
 
U natječaju mogu sudjelovati svi Facebook fanovi Zvijezda stranice, državljani Republike Hrvatske, koji 
svoje nagrade mogu primiti na području Republike Hrvatske te nisu osvojili nagradu na nekom od 
Zvijezda nagradnih natječaja posljednjih 6 mjeseci. 
 
Sudionik natječaja može biti nagrađen samo jednom tijekom cijelog natječaja, a može se uključiti u 
natječaj s jednom prijavom po danu. 
 
 

DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA 
 
Pobjednici natječaja bit će objavljeni u Zvijezda pravilima natječaja najkasnije 5 radnih dana po završetku 
natječaja te će biti obaviješteni putem Facebook Messengera (inboxa) o svojoj pobjedi. Povratno će se 
morati javiti s točnim imenom, prezimenom, adresom i brojem mobitela u roku od 48 sati. Ukoliko se 
pobjednik ne javi u navedenom roku, bira se sljedeći dobitnik. 
 
 

OGRANIČENJA I ODRICANJA 
 



Sudjelovanjem u natječaju, natjecatelj prihvaća Pravila natječaja i potvrđuje da su tekst i ostali medijski 
sadržaji njegovo autorsko djelo, dok će se u suprotnom diskvalificirati. Sadržaji ne smiju biti povezani s 
nasiljem, drogom ili kulturom droge, alkoholom, niti biti eksplicitan sadržaj koji opisuje golotinju ili 
neprimjereno ponašanje prema životinjama ili ljudima. 
 
 

POBJEDNICI NATJEČAJA 
 
Pobjednici natječaja bit će prvo obaviješteni putem Facebook Messengera (inboxa), a objavljeni imenom 
i prezimenom na stranici najkasnije 5 radnih dana po završetku svakog kruga natječaja.   


