
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Staru fotku podijeli, pa se čašama veseli 

Članak 1. Priređivač nagradnog natječaja 

  

Priređivač nagradnog natječaja „Staru fotku podijeli, pa se čašama veseli“ (u daljnjem tekstu: Natječaj)  

je Jamnica d.d. (dalje u tekstu: Organizator), adresa: Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, OIB: 05050436541  

 

Članak 2. Svrha nagradnog natječaja 

  

Natječaj se provodi u svrhu promocije proizvoda i usluga Organizatora.  

  

Članak 3. Trajanje nagradnog natječaja i područje priređivanja i provođenja Natječaja 

  

Natječaj traje od 13.9.2018. do 11.10.2018.   

Organizator zadržava pravo izmjene ukupnog trajanja Natječaja. Natječaj se priređuje i provodi na 

cjelokupnom području Republike Hrvatske.  

  

Članak 4. Područje promocije 

  

Natječaj se može odvijati neograničeno na internetskoj stranici http://www.jamnica.hr (odnosno 

https://www.jamnica.hr/hr/natjecaj190)  društvenim mrežama, drugim medijima, degustacijama, 

promocijama ili bilo kojoj drugoj fizičkoj ili virtualnoj lokaciji prema odabiru Organizatora.  

 

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju 

  

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani Republike Hrvatske s 

prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji prihvaćaju Pravila nagradnog natječaja. Maloljetne osobe ne 

mogu sudjelovati u nagradnom natječaju.  

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju radnici Organizatora, kao niti jedna druga osoba koja 

je sudjelovala u pripremi ovog nagradnog natječaja  te članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, 

djeca, sestre i braća). 

http://www.jamnica.hr/
https://www.jamnica.hr/hr/natjecaj190


Članak 6. Kako sudjelovati u nagradnom natječaju 

  

U natječaju „Staru fotku podijeli, pa se čašama veseli“ sudjeluju korisnici koji na posebnoj Jamnica web 

stranici (https://www.jamnica.hr/hr/natjecaj190), kroz formu za unos fotografija, učitaju fotografiju 

snimljenu analognim fotoaparatom („retro fotografiju“) na kojoj se jasno vidi boca Jamnice u kadru, 

ostave valjane kontakt podatke te prihvate pravila ovog Natječaja.   

Jedna osoba u natječaju može sudjelovati samo jednom, sa samo jednom autorskom fotografijom.  

Učitane fotografije originalno moraju biti snimljene analognim fotoaparatom. Dopušteno je korištenje 

trećih alata poput skenera ili mobitela u svrhu prenošenja originalne analogne fotografije u digitalni 

oblik radi učitavanja na web stranicu Natječaja. Sukladno navedenom, učitane fotografije moraju biti 

izrađene prije pojave pametnih telefona i digitalnih fotoaparata. Zabranjeno je korištenje trećih servisa 

za uređivanje fotografija, kao i manipulacija fotografijom kako bi se dočarao „retro“ izgled. Sudionik u 

Natječaju smije već izrađenu analognu fotografiju iz albuma uslikati mobilnim aparatom te ju kao takvu 

učitati na web stranicu Natječaja. 

Organizator zadržava pravo nagrađivanja prvih 190 sudionika koji zadovolje kriterije Natječaja. U slučaju 

da na natječaj ne pristigne 190 fotografija, bit će objavljene i nagrađene sve fotografije koje 

zadovoljavaju pravila natječaja. 

Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionik je suglasan da prihvaća tekst izjave koja se kao sastavni dio ovih 

Pravila nalazi kao privitak Pravila.  

Od svih važećih prijava, komisija Organizatora izabrat će dobitne prema sljedećim kriterijima: 

originalnost i kreativnost.  

Sadržaji koji su neadekvatni (uvredljivog su sadržaja, ne odgovaraju temi nagradnog natječaja i sl.) bit će 

odmah uklonjeni i isključeni iz nagradnog natječaja.   

Sudionik pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je ovlašteni i isključivi nositelj svih 

autorskih prava na fotografiji učitanoj za potrebe sudjelovanja u Natječaju, te da prava na korištenje 

predmetne fotografije uključuju i prava trećih strana koje je Sudionik uključio u izradu iste.   

Za bilo kakvu moguću štetu trećima nastalu objavom fotografija od strane Organizatora odgovarat će 

Sudionik. 

Fotografije za koje postoji sumnja da nisu autorske ili da su preuzete s internetskih stranica ili drugih 

izvora, Organizator je ovlašten isključiti iz natječaja. 

 

Članak 7. Odricanje od prava 

  

Sudionik je suglasan da Organizator koristi njegovo ime i prezime na web stranicama i oglasima.  

https://www.jamnica.hr/hr/natjecaj190


Sudionik nije ovlašten potraživati nikakvu naknadu povezanu sa sudjelovanjem u Natječaju, korištenjem 

softvera, upotrebom web stranica i ostalim aktivnostima povezanima s Natječajem, osim one propisane 

ovim Pravilima. Organizator zadržava pravo da dobitniku ne dodijeli nagradu i sve ostale aktivnosti 

predviđene za dobitnika, ako dobitnik odbije pisanom izjavom prihvatiti odredbe ovih Pravila.  

 

Članak 8. Diskvalifikacija 

  

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati Sudionika, za vrijeme trajanja Natječaja, 

u sljedećim slučajevima:    

1. Ako poslana fotografija nije u skladu s definiranim smjernicama natječaja.  

2. Ako Sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne osobne podatke prilikom davanja suglasnosti.  

3. Ako vlasnik odabrane fotografije ne dostavi potpune osobne podatke nakon kontaktiranja od strane 

Organizatora, a radi dodjeljivanja nagrade, u roku od 24 sata. 

4. Iz nekog drugog razloga za koji Organizator ili Administrator procijeni da utječe na pravednost 

natjecanja.  

Svi Sudionici koji su diskvalificirani po odredbama točaka 1.- 4. neće biti posebno obaviješteni o  

diskvalifikaciji.   

  

Članak 9. Komunikacija sa Sudionicima 

  

Prihvaćanjem ovih pravila Sudionik pristaje biti obavještavan e-mail porukama o tijeku ovog Natječaja 

kao i o drugim informacijama iz ponude Organizatora. Sudionik se u svakom trenutku može odjaviti s 

liste primatelja e-mail poruka putem izravne tipke / poveznice u samoj email poruci.  

  

Članak 10. Fond nagrada 

  

Sudionicima koje komisija Organizatora odabere kao dobitnike dodjeljuje se sljedeća nagrada: Paket 

posebne edicije Jamnica čaša. 

Nagradni fond iznosi 190 Jamnica nagrada, koji može i ne mora biti brojčano zadovoljen, a ovisi o broju 

Sudionika koji su zadovoljili kriterije Natječaja. 

Sudionici u Natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one 

predviđene ovim Pravilima.   

  



Članak 11. Odabir i objava dobitnika nagradnog natječaja 

  

Nagrađeni mogu biti samo sudionici koji su sudjelovali u natječaju i koji su ostvarili uvjete navedene u 

članku 5. pod pretpostavkom da se radi o ispravnim prijavama sukladno članku 6. Konačna imena svih 

Sudionika koji osvajaju nagradu, bit će objavljena na web stranici organizatora, a datum objave je 

16.10.2018..   

  

Članak 12. Uvjeti pod kojima se nagradni natječaj može prekinuti 

  

Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez 

posebnog obrazloženja. U slučaju prekida sudionici će biti obaviješteni na web stranici Organizatora 

(www.jamnica.hr ).   

  

Članak 13. Način preuzimanja nagrada 

  

Dobitnici će obavijest o nagradi dobiti putem e-maila ili telefonski s pozivom da potvrde svoje podatke.   

Ako Organizator ne uspije ostvariti kontakt s dobitnikom u roku od 24 sata od objave dobitnika, dobitnik 

gubi pravo na nagradu. Nagrada je prenosiva na treću osobu uz prethodnu najavu Organizatoru.    

  

Članak 14. Publicitet 

  

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od 

nagrada, njihovo ime, adresa i fotografije mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u 

tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu, a na digitalnim i ostalim marketinškim kanalima 

Organizatora.   

 

Članak 15. Pravila 

  

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na Jamnica web stranici 

(https://www.jamnica.hr/hr/natjecaj190) 

  

 

http://www.jamnica.hr/


Članak 16. Odgovornosti 

  

Organizator ne preuzima odgovornosti za:   

• bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i 

zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe;  

• (ne)funkcioniranje interneta i http://www.jamnica.hr  i posljedice (ne)funkcioniranja bez obzira 

na razlog (ne)funkcioniranja;   

• ako sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba 

Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.   

• Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju 

diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po 

vlastitoj prosudbi.   

• Organizator nije odgovoran za neovlašteno postavljanje fotografija  bez suglasnosti sudionika na 

fotografiji. 

 

Članak 17. Porezi 

  

Dobitnik, kao ni bilo tko od Sudionika, ne snosi nikakve poreze povezane s ovim kreativnim natječajem.  

  

Članak 18. Nadležnost suda 

  

Sudionici Natječaja sudjelovanjem pristaju na pravo Organizatora na tumačenje ovih Pravila, te 

prihvaćaju takvo tumačenje koje će po potrebi izdati komisija Organizatora.  

Sudjelovanjem u Natječaju svaki Sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.  

U slučaju spora između Sudionika Natječaja i Organizatora ugovara se nadležnost stvarno nadležnog 

suda u Zagrebu.  

  

  

U Zagrebu, 13.9.2018. 

http://www.jamnica.hr/

