
 
Pravila nagradnog natječaja pod nazivom  

 
„Kad narasteš, budi što želiš.“ 
  
Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača  

Priređivač nagradnog natječaja je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48 000 Koprivnica, Ulica 
Ante Starčevića 32.  
 
Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja  
Naziv nagradnog natječaja je "Kad narasteš, budi što želiš". Nagradni natječaj Podravke d.d. 
traje od 31.08.2015. do 04.10.2015. godine na području Republike Hrvatske.  
Nagradni natječaj održavat će se na Podravkinoj, Lino web stranici www.lino.eu  
 
Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja  
Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem web medija u svrhu 
promidžbe Podravke d.d. te Lino žitarica za djecu: Lino Crunch (375g; 225g; 500g), Lino 
Crunch duo (225g, 500g), Lino Pillows s kokos punjenjem (250g); Lino Pillows tamni s 
tamnim punjenjem (250g; 80g, 500g), Lino Pillows tamni s bijelim punjenjem (250g, 80g, 
500g) Lino Njammy (275g). 
 
Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju  
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju " Kad narasteš, budi što želiš " potrebno je: 
 

1.  na adresi www.lino.eu, na stranici natječaja, ispuniti osobnu prijavu koja se sastoji od: 
- kreativnog i originalnog teksta i/ili fotografije i/ili videa koji odgovaraju na pitanje „Što 

želiš biti kad narasteš?“ 
- podataka o računu za kupljen  jedan od proizvoda navedenih u Članku 3.: naziv trgovine 

u kojoj je izdan račun, broj računa, datum kada je račun izdan i naziv Lino žitarica koje 
su kupljene isključivo u periodu od 01.07.2015. nadalje.  

- osobnih podataka: ime i prezime, broj telefona, email adresa, puna adresa prebivališta. 
 

2. sačuvati prijavljeni račun i poslati ga na zahtjev priređivača natječaja u slučaju kada je 
pojedinac odabran za dobitnika nagrade. Poslani račun mora odgovarati podacima koji su 
prvotno prijavljeni na natječaj te  sadržavati podatak o kupljenim Lino žitaricama na 
području Republike Hrvatske. 

 
Svaki sudionik svojom ispravnom prijavom u periodu od 31.08.2015. do 04.10.2015. sudjeluje u 
jednom od krugova natječaja koji je u tijeku u trenutku njegove prijave. U pet krugova natječaja 
nagradit će se ukupno 20 najkreativnijih prijava s potpunim podacima te zadovoljenim 
svim navedenim uvjetima u Pravilniku, u sljedećim krugovima:  
 

1. Od 31.08.2015. do 06.09.2015. 1 dobitnik Lino Rolljet i 3 dobitnika Lino poklon paket  
2. Od 07.09.2015. do 13.09.2015. 1 dobitnik Lino Rolljet i 3 dobitnika Lino poklon paket  
3. Od 14.09.2015. do 20.09.2015. 1 dobitnik Lino Rolljet i 3 dobitnika Lino poklon paket 
4. Od 21.09.2015. do 27.09.2015. 1 dobitnik Lino Rolljet i 3 dobitnika Lino poklon paket  
5. Od 28.09.2015. do 04.10.2015. 1 dobitnik Lino Rolljet i 3 dobitnika Lino poklon paket  

 
Svaki pojedinac u nagradnom natječaju može sudjelovati s više prijava, ali se isti račun može 
prijaviti samo jednom. Sve naredne prijave istog računa bit će automatski eliminirane iz natječaja. 
Nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni unosi neće ući u bazu za odabir dobitnika.  
 
U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani s prebivalištem u 
Republici Hrvatskoj, osim djelatnika Podravke d.d., članova njihove uže obitelji te osoba koje 
stalno poslovno surađuju s Podravkom.  
 

http://www.lino.eu/
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Članak 5. – Objava sadržaja i suglasnost sudionika   
Priređivač nagradnog natječaja ima pravo javne objave sadržaja i podataka unesenih prijava 
sudionika (video i /ili fotografija i/ili tekst te ime, prezime i grad sudionika), a u svrhu promocije 
nagradnog natječaja, Lino branda i Lino proizvoda.  
 
Samom prijavom za sudjelovanje u natječaju, sudionik daje priređivaču prava javnog 
korištenja sadržaja i podataka njegove prijave u svrhu više  spomenute promocije. 
  
Sa svrhom objave dobitnika nagradnog natječaja, priređivač ima pravo koristiti prijavljene osobne 
podatke sudionika u formi koja može uključivati: ime, prezime i grad boravišta, a ostale osobne 
podatke za potrebe kontaktiranja dobitnika nagrade od strane priređivača. 
 
Članak 6. Eliminacija prijava iz natječaja  
Slanje neprikladnih sadržaja te sadržaja za koje postoji sumnja ili prijava da pojedinac za njih ne 
posjeduje vlasnička prava, uvjetuju direktnu eliminaciju iz natječaja od strane priređivača. 
 
Priređivač zadržava pravo procjene pravilnosti, prikladnosti te valjanosti prijava kao i pravo na 
procjenu uvažavanja svake pojedine prijave te pritom može donijeti odluku o eliminaciji prijave iz 
natječaja. 
 
Članak 7. - Nagradni fond   
Ukupni nagradni fond uključuje 5 x Lino Rolljet te 15 x Lino poklon paket (1x Lino plišani 
medvjedić, 1x Lino podmetač za jelo, 1x Lino zdjelica, 4x Lino magnetić, 1x Lino Crunch 225g, 1x 
Lino Pillows 250g, 1x Lino Crunch duo 225g,1x Lino čoko drink 150g) 

 

Članak 8. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira  
Odabir dobitnika nagrada obavit će se u terminima 08.09.2015., 15.09.2015., 22.09.2015., 
29.09.2015. i 06.10.2015. godine u Koprivnici od strane komisije Podravke d.d. Obavezno će se 
provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila.  
Ukoliko broj prijava na natječaj bude manji od broja predviđenih nagrada, podijelit će se onoliko 

nagrada koliko ima prijava na natječaj. 

Osim predviđenog broja dobitnika po pojedinom krugu natječaja, odabrat će se i rezervni dobitnici 

za slučaj nerealizirani nagrada s prvo odabranim dobitnicima. 

Članak 9. - Objava rezultata nagradnog natječaja  

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na web stranici www.lino.eu  za svaki krug 

natječaja zasebno i to u terminima 11.09.2015., 18.09.2015., 25.09.2015., 02.10.2015. i 

09.10.2015.   

 
Članak 10. - Način i rok preuzimanja nagrada  
Priređivač natječaja kontaktirat će dobitnike nagrada svakog pojedinog kruga natječaja, u roku od 
24h nakon objave dobitnika. Sudionici se obavezuju da će biti dostupni putem kontakta koji su 
naveli u prijavi. Nakon što priređivač kontaktira dobitnika, dobitnik je dužan u roku od maksimalno  
6 dana poslati potvrdu o posjedovanju prijavljenog računu, a prema uputama koje će mu 
usmenim ili pismenim kontaktom dati priređivač. Ukoliko dobitnik ne ispuni prethodno navedeni 
zahtjev u zadanom roku, bit će diskvalificiran te će se u tom slučaju  kao dobitnik tretirati sudionik 
koji je u određenom krugu natječaja odabran kao rezervni dobitnik. Ukoliko ni on ne ispuni zahtjev 
priređivača, nagrada će se podijeliti u novom odabiru dobitnika, u jednom od narednih krugova 
natječaja.  
 
Sve informacije o odabiru i eventualnim diskvalifikacijama, bit će navedene na stranici 
www.lino.eu 
 
Nakon zaprimanja potvrde o posjedovanju prijavljenog računa, priređivač se obavezuje dostaviti 
nagradu na kućnu adresu dobitnika u roku od 30 dana, a dokaz slanja (potvrda od pošte ili 
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kurirske službe) služi kao potvrda kojom se dobitnici nagrada odriču svih prava i potraživanja iz 
ovog nagradnog natječaja.  
 
Navedeni rok isporuke nagrada 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. 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, priređivač više 
nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti.  
 
Članak 11. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja  
Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 31.08.2015. na web stranici 
www.lino.eu.  
 
Članak 12. - Rješavanje spora  
U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja " Kad narasteš, budi što 
želiš " nadležan je sud u Koprivnici.  
 
Članak 13. - Pravila nagradnog natječaja i suglasnost  
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja.  
Godinu dana nakon završetka nagradnog natječaja, briše se baza podataka s osobnim podacima 
sudionika nagradnog natječaja.  
 
Članak 14. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja  
Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile.  
 
 
Koprivnica, 31.08.2015.  
PODRAVKA d.d.  
Ante Starčevića 32  
48 000 Koprivnica  
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