PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

Foto natječaj Halloween
Trajanje nagradnog natječaja:
Organizator nagradnog natječaja je Trgovački centar Lumini d.o.o. (Branimirova 29, Zagreb, Hrvatska),
u daljem tekstu Organizator. Nagradni natječaj počinje 26.10.2020. i završava 31.10.2020. Natječaj se
priređuje radi promidžbe proizvoda i usluga Organizatora.
Tko ima pravo sudjelovanja u natječaju?
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve (starije od 18 godina) fizičke osobe koje su državljani Republike
Hrvatske te su registrirane na društvenoj mreži Facebook (www.facebook.com) s registriranim
Facebook profilom.
Svaka osoba se može prijaviti samo jednom.
Svaka fotografija samo jednom smije sudjelovati na natječaju.
Način sudjelovanja:
Za sudjelovanje u natječaju sudionik treba u razdoblju od 26.10.2020. do 31.10.2020. u komentar objave
nagradnog natječaja na Facebook stranici Trgovačkog centra Lumini objaviti fotografiju iz centra, pored
velikog “mraaaak zida“.
Vlasnici (autori) 5 najkreativnijih fotografija (Facebook) po izboru žirija Organizatora osvojit će jedan
od niže navedenih nagradnih paketa, a pobjednici će biti kontaktirani putem Facebooka-a u
ponedjeljak, 03. studenog 2020. godine.
Sudionik natječaja prijavom na natječaj jamči da je autor i vlasnik svih autorskih prava prijavljene
fotografije. Sudjelovanje je besplatno. Ako se tijekom natječaja zabilježi zloupotreba u korištenju,
Organizator ima pravo automatski suspendirati sudionika.
Sudjelovati se može samo sa originalnim fotografijama sa originalne lokacije Trgovačkog centra Lumini
s vidljivim “mraaaak zidom“. Fotomontaže su isključenje od sudjelovanja s natječaja.
Nagrade:
Ukupno se dodjeljuje 5 nagradnih paketa:
1. nagradni paket
2 x voucher za gratis igru u igraonici Twister
1 x Buzz poklon bon u vrijednosti od 500,00 kn
2 x C&A VIP kupona s 20% popusta
1 x prostirka za vježbanje iz Adidas trgovine
1 x poklon paket iz Ciciban trgovine
1 x poklon paket od dvije butelje 0.75l (Merlot i Rose) specijalno izdanje Baroknih vina napravljeno za
50 godina Baroknih večeri
1 x dm poklon paket

2. nagradni paket
2 x voucher za gratis igru u igraonici Twister
1 x Sport Vision poklon bon u vrijednosti od 500,00 kn

1 x Anda poklon paket
2 x C&A VIP kupona s 20% popusta
1 x prostirka za vježbanje iz Adidas trgovine
1 x poklon paket iz Ciciban trgovine
1 x dm poklon paket
3. nagradni paket
2 x voucher za gratis igru u igraonici Twister
1 x Europa 92 poklon bon u vrijednosti od 200,00 kn
2 x C&A VIP kupona s 20% popusta
1 x poklon paket iz Ciciban trgovine
1 x dm poklon paket
4. nagradni paket
2 x voucher za gratis igru u igraonici Twister
1 x Zoo City poklon paket
2 x C&A VIP kupona s 20% popusta
1 x poklon paket iz Ciciban trgovine
1 x dm poklon paket
1 x poklon bon u vrijednosti od 100,00 kn iz Skechers trgovine
5. nagradni paket
2 x voucher za gratis igru u igraonici Twister
2 x C&A VIP kupona s 20% popusta
1 x podloga za miš iz Mobil media trgovine
1 x poklon paket iz Ciciban trgovine
1 x dm poklon paket
1 x poklon bon za jednokratnu kupovinu sa popustom od -30% na robu iz nove kolekcije J/Z 2020. u
Benetton trgovini
Odabir pobjednika:
Pobjednike bira tročlani žiri kojeg odabire Organizator.
Obavijest o dobitnicima:
Organizator će do 03.11.2020. godine do 17 sati pismeno obavijestiti dobitnike o nagradi porukom
u Inbox iz kontakt podataka prijavljenih Facebooku.
Ako se kontaktirani dobitnici ne jave Organizatoru u roku od 24 sata s točnim, potpunim i istinitim
podacima o sebi, nagradu će dobiti sljedeći sudionik. Organizator nije odgovoran ako pobjednik
nije obaviješten o nagradi u slučaju nedostupnosti zbog netočnosti podataka ili u nemogućnosti
uspostavljanja kontakta ukoliko su podaci točni. Ako se u roku od 24 sata od poslane
obavijesti, dobitnik nije javio organizatoru, sljedeći sudionik dobit će nagradu i tako dalje sve dok se
dobitnik ne odazove (u roku 24 sata od slanja poruke). Pobjednici natječaja mogu dobiti samo jednu
nagradu.
Nagradu
nije
moguće
zamijeniti
za
novce
ili
drugu
nagradu.
Dobitnici su suglasni da se njihova imena i slike objave na Facebook stranici. Organizator može
zahtijevati da dobitnik nagrade prije nego što dobije nagradu priloži dokaz o identitetu (osobni
dokument s fotografijom), kao i da je on zakoniti nositelj Facebook profila koji je korišten u natječaju.

Ostalo:
U natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Trgovački centar Lumini d.o.o. (Branimirova 29,
Zagreb, Hrvatska), kao ni članovi njihovih obitelji. Sudjelujući u nagradnom natječaju, sudionik prihvaća
i odobrava da se podaci koje pruži, primjerice slike, e-mail adresa, pohrane i koriste isključivo radi ovog
natječaja i u promocijske svrhe organizatora. Sudionici koji sudjeluju u promotivnom nagradnom
natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u
ovim Pravilima. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema
dobitniku.
Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran,
odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno
nastalih obveza prema sudionicima. Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju
prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će
svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.
Zaštita osobnih podataka:
U svrhu provođenja natječaja, Organizator prikuplja osobne podatke svih sudionika natječaja, a to su
ime i prezime, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte, telefonski broj i podatke o lokaciji.
Sudjelovanje u natječaju moguće je jedino ako sudionik daje svoj izričiti pristanak na prikupljanje i
korištenje tih podataka. Pristanak se daje putem naše web stranice, te se u cijelosti primjenjuju naša
Pravila privatnosti. Svaki sudionik ovlašten je u svako doba povući svoj pristanak na prikupljanje i obradu
osobnih podataka. Ako se privola povuče prije završetka nagradnog natječaja, povlačenjem privole se
automatski povlači i sudjelovanje u natječaju.

26.10.2020. godine
Trgovački centar Lumini d.o.o.

