
Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača 

Priređivač nagradnog natječaja je Podravka d.d., MB 3454088, 48 000 Koprivnica, Ulica Ante 

Starčevića 32. 

Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja 

Naziv nagradnog natječaja je "Isprobaj me temeljito!". Nagradni natječaj Podravke d.d. traje od 

5.4.2016. do 29.4.2016. godine na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. 

Nagradni natječaj održavat će se na Podravkinoj kulinarskoj stranici www.coolinarika.com. 

Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja 

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem web medija u svrhu promidžbe 

Podravkine kulinarske stranice Coolinarika.com i Podravke d.d. 

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju 

Za sudjelovanje u nagradnom natječaju "Isprobaj me temeljito!" potrebno je odgovoriti na nagradno 

pitanje, najkasnije do 29.4.2016. godine. Također je potrebno ostaviti i osnovne osobne podatke: ime 

i prezime, adresu prebivališta, broj mobitela i e-mail adresu. 

Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju od 5.4.2016. do 29.4.2016 godine automatski 

ulazi u bazu iz koje će se nagraditi 20 odgovora s potpunim podacima, a ukupno će se nagraditi 

dvadeset igrača. 

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u Republici 

Hrvatskoj i s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim djelatnika Podravke d.d., članova njihove uže 

obitelji te osoba koje stalno poslovno surađuju s Podravkom. Dozvoljen je jedan unos po jednoj e-

mail adresi/osobi. Svaki unos podataka u bazu iz koje se generira slučajni dobitnik, a koji je generiran 

skriptama, makro naredbama i drugim oblicima automatizma bit će automatski diskvalificirani. Unosi 

koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. Iz 

nagradnog natječaja automatski će se isključiti svi sudionici koji su nepotpuno unijeli svoje osobne 

podatke te eventualni duplikati. 

Članak 5. - Nagradni fond 

Nagradni fond uključuje 20 Poklon paketa Podravka. 

Isprobaj me temeljito! 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 4.000,00 kn. 

Nagradni fond čine isključivo proizvodi koje dobitnik ne može zamijeniti za novac, proizvode ili usluge 

koji nisu navedeni u nagradnom fondu. 

 

Članak 6. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira 



Odabir dobitnika nagrada obavit će se 29.4.2016. godine u Koprivnici. Odabir će nadzirati komisija. 

Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila. 

Članak 7. - Objava rezultata nagradnog natječaja 

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na web stranici Coolinarika.com 29.4.2016. godine.* 

Članak 8. - Način i rok preuzimanja nagrada 

Dobitnici nagrada će na svoju kućnu adresu primiti nagradu i to najkasnije 30 dana od dana objave 

rezultata nagradnog natječaja. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 dana 

od objave rezultata, a dobitnik se u roku od narednih 60 dana ne javi da nagradu nije primio, 

Podravka više nije odgovorna za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Sponzori preuzimaju 

obvezu dostave nagrada na kućnu adresu. 

Navedeni rok isporuke može se produžiti samo ako dobitnik zbog objektivnih razloga ne može istu 

preuzeti ili ako u navedenom roku priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. 

Članak 9. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja 

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se na web stranici Coolinarika.com. 

Članak 10. - Rješavanje spora 

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja  

"Isprobaj me temeljito!" nadležan je Općinski sud u Koprivnici. 

Članak 11. - Pravila nagradnog natječaja 

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Pravila nagradnog 

natječaja bit će objavljena na stranici Coolinarika.com 5.4.2016. godine. 

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s Pravila zaštite privatnosti na web stranici 

Coolinarika.com, prema kojima se osobni podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja 

nagradnog natječaja. 

Godinu dana nakon završetka nagradnog natječaja, briše se baza podataka s osobnim podacima 

sudionika nagradnog natječaja. 

Članak 12. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile. 

 

Koprivnica, 5.4.2016. g. 

PODRAVKA d.d. 

Ante Starčevića 32 



48 000 Koprivnica 

* Podravka poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne 

informacije osim za slanje nagrada. Popis nagrađenih uključivat će: ime, prezime i grad. 


