
PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “DORUČKUJMO ZAJEDNO” 

 

ČLAN 1: SVRHA 

 U periodu od 20.1.2021. do 7.2.2021. organiziran je nagradni natječaj 

“DORUČKUJMO ZAJEDNO“  sa svrhom promocije Dr. Oetker proizvoda. 

 

ČLAN 2: TRAJANJE I MJESTO NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj održat će se od 20.1.2021. do 7.2.2021.. na Dr. Oetker 

Hrvatska Facebook stranici, a sudjelovati mogu svi fanovi Dr. Oetker 

Hrvatska Facebook stranice koji imaju prebivalište na području Hrvatske.  

 

ČLAN 3: PODRUČJE PROMOCIJE I ORGANIZATOR  

Nagradni natječaj odnosi se na područje cijele Hrvatske. 

Organizator natječaja je: 

Dr. Oetker d.o.o. Hrvatska 

Josipa Lončara 9a 

10 090 Zagreb – Susedgrad. 

 

ČLAN 4: NAGRADE 

Sudionicima Nagradnog natječaja koji će biti nagrađeni na osnovu odredbi 

ovih Pravila, bit će uručena jedna od navedenih nagrada: 

5x Nintendo switch konzola i zanimljiva igra  

10x Fitness set 

 



 

ČLAN 5: PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sva fizička lica s 

prebivalištem u Hrvatskoj, osim zaposlenika organizatora i članova njihovih 

užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća). 

 

ČLAN 6: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Osoba koja želi sudjelovati u Nagradnom natječaju treba ispuniti sljedeće 

uvjete:   

1. Sudionik treba na Facebook stranici Dr. Oetker Hrvatska odigrati kviz i u 

što kraćem vremenskom roku odgovoriti točno na postavljena pitanja 

2. Nakon odgovorenih pitanja, potrebno je u aplikaciju unijeti svoje podatke 

(ime i prezime, adresa, grad, broj telefona)  

Natjecanje se odvija isključivo na Dr. Oetker Hrvatska Facebook 

stranici, putem aplikacije.   

Bilo koji sudionik za kojeg se utvrdi da je koristio bilo kakva 

nedozvoljena sredstva ili da postoji sumnja da je koristio nedozvoljena 

sredstva (programe za usporavanje vremena i sl.)  bit će diskvalificiran 

od strane Organizatora. Odluka koju donosi organizator je definitivna i 

na ovu odluku sudionik nema pravo žalbe.  

Jedan sudionik može sudjelovati više puta u nagradnom natječaju.  

Ukoliko se pokaže da više dobitnika ima istu adresu, nagradu osvaja 

samo jedan dobitnik (onaj tko je imao najbolji rezultat).  

 

ČLAN 7: PROGLAŠENJE DOBITNIKA 

http://bit.ly/dm_coccolino_nagra%C4%91uje
http://bit.ly/dm_coccolino_nagra%C4%91uje
http://bit.ly/dm_coccolino_nagra%C4%91uje


Dobitnici Nagradnog natječaja biraju se na temelju ostvarenog rezultata, uz 

uvjet pravilno ispunjenih podataka i ispunjenih ostalih uvjeta iz Pravila. 

Sudionici koji ostvare najbolje rezultate bit će nagrađeni nagradama iz Člana 

4. ovih Pravila dok sve nagrade ne budu podijeljene.  

Prvih pet sudionika sa najboljim rezultatom osvaja 1x Nintendo switch 

konzolu i zanimljivu igru. 

Sljedećih deset  sudionika sa najboljim rezultatom 1x Fitness set.  

Dobitnici će biti proglašeni po završetku natječaja na Dr. Oetker 

Hrvatska Facebook stranici unutar aplikacije preko koje je izvršena 

prijava.  

ČLAN 8: KAKO PREUZETI NAGRADU 

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o dobitku u roku od 10 radnih dana od 

objave dobitnika na Dr. Oetker Hrvatska Facebook stranici. Dobitnici će biti 

obaviješteni putem broja telefona ili e-maila kojeg su unijeli u aplikaciju. 

Prilikom kontaktiranja dobitnika bit će dogovoren i način isporuke nagrada.  

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade 

u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim 

Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu 

uslugu. Nagrade će biti dostavljene na kućnu adresu dobitnika u roku 60 

dana od dana izvlačenja dobitnika. 

 ČLAN 9: GREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE 

Uzimaju se u razmatranje samo one prijave koje budu potpuno i točno 

ispunjene. 

Nepotpune i neispravne prijave smatrat će se neregularnima.  

Dr. Oetker d.o.o. Hrvatska neće prihvatiti odgovornost za mogući gubitak 

podataka unutar aplikacije na Dr. Oetker Hrvatska Facebook stranici, kao ni 



za kašnjenje, pogrešno upućene, oštećene ili neisporučene podatke, bilo da 

su u pitanju tehničke poteškoće koje bi mogle da utiču na elektronsku 

komunikaciju ili neke druge okolnosti.  

Dr. Oetker d.o.o. Hrvatska zadržava pravo da isključi sudionika iz ovog 

natječaja bez navođenja posebnog razloga, ako taj sudionik osobno ili kroz 

njegov Facebook profil pokaže znakove zloupotrebe ili ponašanje protiv ovih 

Pravila (npr. dupliranje Facebook računa/profila).  

 

ČLAN 10: FUNKCIONIRANJE MREŽE I PONAŠANJE U SKLADU S 

PRAVILIMA FACEBOOK Inc.  

Ovo natjecanje nije sponzorirano, predloženo, upravljano ili na bilo koji drugi 

način povezano sa Facebook, Inc. Poduzeće Dr. Oetker d.o.o. Hrvatska nije 

odgovorno za bilo kakve tehničke probleme u vezi sa sudjelovanjem u 

natječaju, posebno vezano za funkcioniranje Facebook mreže. Organizator 

ne snosi odgovornost ako sudionik iz bilo kojeg razloga ne uspije pristupiti 

Facebook stranici Dr. Oetker Hrvatska. 

Sudionik u natječaju je informiran o pružanju informacija kompaniji Dr. 

Oetker d.o.o.Hrvatska, a ne elektronskoj društvenoj mreži Facebook ili 

poduzeću koja upravlja ili je vlasnik društvene mreže.  

Sudionici koji sudjeluju u natječaju kroz Facebook aplikaciju moraju biti 

suglasni sa pravilima korištenja elektronske društvene mreže Facebook koja 

se može naći na www.Facebook.com/terms.php.   

Poduzeće Dr. Oetker d.o.o. Hrvatska zadržava pravo da isključi sudionika iz 

natječaja bez navođenja posebnog razloga, ako taj sudionik osobno ili kroz 

njegov Facebook profil pokaže znakove zloupotrebe ili ponašanje protiv ovih 

pravila (npr. dupliranje Facebook računa/profila).  

Poduzeće Dr. Oetker d.o.o. Hrvatska zadržava pravo da isključi sudionika iz 

natječaja čije je ponašanje ili profil protivan pravilima korištenja elektronske 

društvene mreže Facebook.  

http://www.facebook.com/terms.php


Poduzeće Dr. Oetker d.o.o Hrvatska nije odgovorno za bilo kakve tehničke 

probleme u vezi sa sudjelovanjem u natječaju (posebno vezano za 

funkcioniranje mreže).  

 

 

ČLAN 11: PUBLICITET I OBRADA PODATAKA  

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se, 

ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime i fotografija mogu od 

strane Organizatora nagradnog natječaja i Dr. Oetker d.o.o. Hrvatska objaviti 

i koristiti bez naknade u printanom, zvučnom i video materijalu. Sudjelovanje 

u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da pristaju na obradu 

svih osobnih podataka unesenih u aplikaciju od strane Organizatora. Obrada 

ličnih podataka podrazumijeva arhiviranje podataka u svrhu kontakta 

dobitnika te dokaza o sudjelovanju nagradnom natječaju.  

 

ČLANAK 12: POREZI 

Dobitnik ne snosi nikakve troškove poreza, obaveza niti naknade direktno 

povezane s nagradama dodijeljenima na ovom Nagradnom natječaju. 

 

ČLAN 13: RJEŠAVANJE SPOROVA 

U slučaju spora između Organizatora i sudionika Nagradnog natječaja 

nadležan je sud u Zagrebu. 

 

ČLAN 14: PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA 



Nagradni natječaj može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Dr. 

Oetker d.o.o. Hrvatska nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, 

spriječiti, otkloniti ili izbjeći (nemogućnost funkcioniranja Facebook stranice, 

aplikacije na stranici, tehnički problemi sa konekcijom, nepoštovanje pravila 

od strane sudionika i sl. ). Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti 

obaviješteni putem Dr. Oetker Hrvatska Facebook stranice.  

 


