Pravila nagradnog natječaja :
Pravila Facebook nagradnog natječaja „Oboji svoj život JUPOL bojama u BMD STILU i
otputuj u grad boja Cinque Terre i Toskanu“
(u daljem tekstu: „Nagradni natječaj“)
Priređivač nagradnog natječaja: BMD STIL d.o.o., Bedenica 45 A, Bedenica (u daljnjem tekstu:
“Priređivač”).
Članak 1.
Svrha priređivanja nagradnog natječaja
Priređivač priređuje nagradni natječaj u cilju promocije JUB-a, Jupol unutarnjih boja, te BMD STIL
trgovina. Nagradni natječaj se organizira na nacionalnoj razini.
Članak 2.
Trajanje
Nagradni natječaj traje od 10.06.2022. do 01.07.2022. u 23:59h na Facebook stranici BMD STILa https://www.facebook.com/BMDSTIL
Članak 3.
Pravila nagradnog natječaja
Pravila nagradnog natječaja objavljena su na mrežnoj stranici BMD STILA.
Članak 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u
Republici Hrvatskoj.
Članak 5.
Kako sudjelovati
Korisnici mogu sudjelovati u nagradnom natječaju tako da u komentar napišu iskustva sa svog
prvog putovanja na more i podijele svoje najljepše trenutke. Odgovori mogu biti kreativni i
originalni.
Komunikacija sa sudionicima nagradnog natječaja provodit će se preko Facebook stranice.

Postovi ne smiju sadržavati uvredljive, neprikladne i vulgarne sadržaje. Svi odgovori koji pristignu
na natječaj pregledat će se, a oni koji ne budu zadovoljavali pravila bit će diskvalificirani. Svaki
korisnik ima mogućnosti objaviti samo jedan odgovor.
Članak 6.
Nagrade
Poklanjamo 2 x poklon bon putovanje u Cinque Terre i Toskanu.
Sporedne nagrade: 10 x JUB i BMD paket
Članak 7.
Odabir dobitnika
Priređivač će organizirati odabir dobitnika nagrada u PC BMD STIL 02.07.2022., a javno će
objaviti dobitnike putem FB stranice BMD STIL najkasnije 3 dana po završetku nagradnog
natječaja.
Članak 8.
Obavijest o dobitku i preuzimanju nagrade
Dobitnici će biti objavljeni na Facebook stranici tvrtke BMD STIL, najkasnije u roku od 3 radna
dana nakon završetka natječaja.
Članak 9.
Općenito o nagradama i dobitnicima
Nagradu nije moguće zamijeniti za novac ili bilo koju drugu nagradu. Prijenos nagrada na treću
osobu nije moguć.
Priređivač nagradnog natječaja pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako se utvrdi da je korisnik
u nagradnom natječaju sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradnog natječaja.
Preuzimanje nagrade: Preuzimanjem nagrade prestaju sve obaveze priređivača prema dobitniku.
Organizator putovanja je Turistička agencija PALMA TRAVEL d.o.o., adresa: Praška 9, 10000
Zagreb.
Poklon bon putovanje Cinque Terre i Toskana može se iskoristiti unutar predloženih termina
polazaka agencije Palma travel. Poklon bon vrijedi unutar godinu dana od preuzimanja nagrade.

Članak 10.
Suglasnost s pravilima
Smatra se da sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik prihvaća ova pravila nagradnog
natječaja.
Članak 11.
Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnom natječaju prihvaćaju da je priređivač ovlašten
koristiti u reklamne svrhe njihovu fotografiju ili/i ime i prezime.
Članak 12.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionik također daje suglasnost da priređivač pohrani
njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka. Dobitnik je dužan dati osobne
podatke za sebe i suputnika. Po završetku nagradnog natječaja ta se suglasnost može povući u
svakom trenutku.
Članak 13.
Priređivač zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje mirovanja nagradni natječaj u
slučaju više sile, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske
pogreške koja je izvan kontrole priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost,
pravičnost, etičnost ili ispravna provedba nagradnog natječaja. Priređivač ima pravo promijeniti
pravila za vrijeme trajanja natječaja.
Tvrtka Facebook Inc. ni na koji način ne sponzorira, potiče ili upravlja, niti je na ikoji način
povezana s natječajem koji priređuje BMD STIL.

