
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 

“Složi pobjednički #PIKOsendvič"  

 

Cľanak 1. Organizator 

Organizator nagradnog natječaja je PIK Vrbovec (Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec, OIB: 78909170415) 

dalje u tekstu 'Organizator'. 

Cľanak 2. Trajanje 

Nagradni natječaj započinje 2. lipnja, 2016. i traje do 9. lipnja 2016. u 12:00 (podne). Pobjednici će 

biti proglašeni dan kasnije. 

Cľanak 3. Pravo sudjelovanja 

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora, i ostalih 

poduzeća uključenih u nagradni natječaj, kao ni njihovi rođaci. 

 

Cľanak 4. Način sudjelovanja 

Sudionici natječaja trebaju na svom Instagram profilu objaviti autorsku fotografiju omiljenog 

sendviča, kojeg su sami napravili. Uz fotografiju treba objaviti oznake #volimmeso i #PIKOsendvič 

 

Cľanak 5. Diskvalificiranje 

Organizator može diskvalificirati iz natječaja sve sudionike za koje procijeni da nisu prijavili originalno 

autorsko djelo (tekst, fotografiju, video ili ilustraciju) ili su na bilo koji drugi način naštetili ostalim 

sudionicima natječaja (krađa, lažno predstavljanje). Organizator zadržava pravo diskvalifikacije bilo 

kojeg sudionika bez prethodnog i naknadnog upozorenja te bez dostavljanja objašnjenja na bilo koji 

način. 

Cľanak 6. Odabir pobjednika i rezultati natječaja 

Šest (6) pobjedničkih Instagram fotografije bira tročlani žiri iz PIK Vrbovca. Pobjednici će biti odabrani 

temeljem kvalitete izvedbe jela, odnosno fotografije.  

Pobjednici će biti objavljeni 10. lipnja na Instagram profilu @Volim_meso.  

Sudjelovanjem u natječaju, korisnici daju pravo Organizatoru da njihove fotografije te 

imena/prezimena i korisnička imena na Instagramu koriste u promotivne svrhe, u smislu objave na 

Volim meso portalu (članak), Instagramu, Facebooku, Twitteru. Proglašenjem pobjednika, isti se 

odriču autorskih prava na poslanu fotografiju dok sudjelovanjem u natječaju daju pravo Organizatoru 

da njihov sadržaj reproducira, uređuje, modificira i objavljuje na svojim kanalima. 

 

 

 



Cľanak 7. Nagrade 

Nagrada je poklon paket PIK Vrbovca koji se sastoji od: PIKO USB memory sticka, PIKO majice i 

PIKOREZA.  

Ukupno će biti dodijeljeno 6 nagrada (poklon paketa). Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili bilo 

koji drugi proizvod. 

Cľanak 8. Pravila Instagrama 

Instagram nije odgovoran za potencijalne poteškoće prilikom organizacije i izvedbe nagradnog 

natječaja te se ovim putem jasno ističe kao Instagram nema veze s organizacijom ovog natječaja. 

 

Cľanak 9. Opće odredbe 

Sudionici natječaja prihvaćaju sva pravila samom prijavom, tj. objavom fotografije na Instagramu uz 

prateće oznake / hashtagove. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila. Organizator nije 

obvezan najaviti ili objaviti promjenu pravila. Organizator će ova pravila objaviti na web stranici 

Volim-meso.hr.  

Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja 

ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, 

oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te 

tijekom sudjelovanja u istom. 

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak pošiljaka poslanih poštom. Organizator 

neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima. 

Organizator ne snosi posljedice niti bilo koju vrstu naknade u slučaju otkazivanja natječaja uslijed 

nepredviđenih situacija ili uslijed otkazivanja natječaja od treće strane. 


