
Pravila nagradnog natječaja: 

'Haiku o majonezi' 

 

Članak 1. 

Zvijezda d.d., Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 91492011748 (u daljnjem 

tekstu "Priređivač") priređuje Nagradni natječaj pod nazivom 'Haiku o majonezi'.  

Članak 2. 

Svrha natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.  

Članak 3. 

Nagradni natječaj 'Haiku o majonezi' trajat će od 27.02.2017. do 12.03.2017.  

Članak 4. 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u 

Republici Hrvatskoj. 

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u Nagradnom natječaju u skladu sa zakonom. Ako je 

dobitnik nagrade maloljetna osoba, Priređivač će nagradu dostaviti osobi koja je temeljem 

zakona ili odluke državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazuju 

roditeljski odnosno starateljski odnos te nakon što roditelj, odnosno staratelj potvrdi 

prihvaćanje ovih Pravila natječaja.  

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.  

Članak 5. 

Priređivač Nagradnog natječaja sve će podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, 

koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade 

dobitniku te u promotivne svrhe.  

  



Članak 6. 

Priređivač Nagradnog natječaja će putem službene web stranice Zvijezde www.zvijezda.hr  

objaviti jasna pravila natječaja 'Haiku o majonezi'. 

Korisnici koji žele sudjelovati u Nagradnom natječaju moraju sastaviti kratki haiku o 

majonezi. 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je prijaviti se sa svojim podacima putem 

aplikacije na web stranici Priređivača te u zadani prostor objaviti haiku poeziju s kojem će 

sudjelovati u nagradnom natječaju. 

Što je haiku? 

 Haiku je trostih gdje stihovi imaju redom 5,7 i 5 slogova 

 Ukupno bi trebao imati između 12 i 20 slogova 

 U pravilu, haiku nema naslov 

Članak 7. 

U obzir će se uzimati samo prijave pristigle od ponedjeljka, 27.02.2017. do nedjelje, 

12.03.2017.  u ponoć. Svi poslani radovi bit će vidljivi na web stranici Priređivača.  

Svaki sudionik smije sudjelovati samo s jednom prijavom. 

Članak 8. 

Najbolji uradci bit će objavljeni u obliku oglasa u tiskanim medijima te će isti biti nagrađeni. 

Članak 9. 

U Nagradnom natječaju pet najkreativnijih korisnika bit će nagrađeno poklon paketom 

Zvijezdinih proizvoda. Objava dobitnika nalazit će se na služenoj web stranici Priređivača.  

Odluku o najkreativnijim sudionicima donijet će tročlana komisija Zvijezde. Odluka tročlane 

komisije je konačna.  

 

 

http://www.zvijezda.hr/


Članak 10. 

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili 

u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu 

zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.  

Članak 11. 

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su suglasni da se pjesma s kojom su 

sudjelovali u natječaju koristi u promotivne svrhe Priređivača te objavi u tiskanim medijima, 

zajedno s njihovim imenom, inicijalom prezimena i mjestom stanovanja. 

Članak 12. 

Sudionici nagradnog natječaja su suglasni da se svi njihovi podaci objave na web stranici 

Priređivača www.zvijezda.hr.  Ti podaci uključuju ime, prezime i adresu stanovanja.  

Članak 13. 

Rok za preuzimanje nagrade je 30 dana od dana obavijesti dobitnika.  

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu 

dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, inicijal prezimena i mjesto stanovanja mogu od strane 

Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video 

materijalu.  

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.  

Članak 14. 

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač 

nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se 

oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.  

Članak 15. 

Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih 

Pravila.  

http://www.zvijezda.hr/


Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno 

obaviješteni.  

Članak 16. 

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u 

Zagrebu.  

 


