
PRAVILA NATJEČAJA  'UZ KOKOSOVU MAST – U SLAST!' 
 
 

Želiš osvojiti polugodišnju zalihu Zvijezda kokosove masti i mjesto na našoj 
Facebook 'cover' fotografiji? Skuhaj ukusni obrok ili napravi piće iz naše 
knjižice recepata, zabavi se, fotografiraj i osvoji velike Zvijezda nagrade! 

 

KAKO SUDJELOVATI 
 
Natječaj „Uz kokosovu mast – u slast!“ sastoji se od 2 kruga natječaja: 
 

1. krug 
Ako već nisi, klikni ovdje i preuzmi Zvijezda knjižicu recepata sa Zvijezda kokosovom masti. 
Odaberi jedan od ukusnih recepata iz knjižice i napravi ga, serviraj jelo/piće na najljepši mogući 
način i prenesi nam tu ljepotu fotografijom. Svoju fotografiju možeš objaviti na javno na barem 
jednoj od ove dvije društvene mreže. 
- Facebooku: objavom na svom profilu uz #ZvijezdaKokosovaMast + molimo da nam se javiš u 
inbox da znamo da je objavljeno na tvome profilu. 
- Instagramu: objavom na svom profilu uz #ZvijezdaKokosovaMast 
  
Obavezno na fotografiju ukomponiraj (preostalu) Zvijezda kokosovu mast, kako bi se jasno vidio 
njen omot. Prikupi barem 10 'likeova' prijatelja na svoju fotografiju za ulazak u 2. krug! 
 

2. krug 
Žiri odabire najbolje fotografije i nagrađuje poklonom. Sretno! 

 
 

TRAJANJE NATJEČAJA 
 
Natječaj traje od  02. ožujka –12. ožujka 2018.  
 
 

NAGRADE 
 
Nagrade dobivaju najbolje objavljene fotografije jela prema odabiru našeg žirija: 
 

1. mjesto: POLUGODIŠNJA ZALIHA: 12 kom Zvijezda kokosova mast & cover fotografija na Zvijezda 
Facebook stranici. 

2. mjesto: Zvijezda poklon paket & 6 kom Zvijezda kokosova mast 
3. mjesto: Zvijezda poklon paket & 5 kom Zvijezda kokosova mast 
4. mjesto: Zvijezda poklon paket & 4 kom Zvijezda kokosova mast 
5. mjesto: Zvijezda poklon paket & 3 kom Zvijezda kokosova mast 

 
6.-10. mjesto – utješna nagrada:  Zvijezda pregača 

 

https://web.facebook.com/Zvijezda/
https://web.facebook.com/Zvijezda/
http://www.zvijezda.hr/wp-content/uploads/2017/10/Zvijezda_Kokosova_mast_recepti2.pdf?utm_source=web&utm_medium=natjecaj&utm_campaign=kokosova_mast&utm_term=pravila_natjecaja_2602


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,  
- Ana Barać, 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 se uključiti u natječaj s jednom fotografijom svakog od odabranih recepata iz 
preuzete knjižice. 
 
 

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 medijski sadržaji koje 
je objavio 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.   


