PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA „Amazinga dan zabave za cijeli razred!“

Članak 1.
Organizator
Nagradni natječaj raspisuje SPORTKART d.o.o. (OIB: 20156458678), Avenija Dubrovnik 15/33,
Zagreb (dalje: Organizator).

Članak 2.
Trajanje i svrha natječaja
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Amazinge. Nagradni natječaj traje od
15.11.2021. do 29.11.2021.

Članak 3.
Nagradni fond
Fond nagrada se sastoji od:
No limits pack za jedan razred osnovne škole, obrok, užina i prijevoz* za Amazingu
Velesajam
No limits pack za jedan razred osnovne škole, obrok, užina i prijevoz* za Amazingu West
-30 % popusta na grupnu ulaznicu za sve prijavljene razrede
Dobitnici u ovom nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu nagradu od one
koja je navedena u ovom pravilniku. Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge
proizvode ili usluge.
(*prijevoz vrijedi za sve škole unutar Zagrebačke županije)

Članak 4.
Pravo sudjelovanja
U nagradnom natječaju pravo na sudjelovanje imaju sve osnovne škole Republike
Hrvatske.

Članak 5.
Način sudjelovanja i opis natječaja
Da bi sudjelovali u natječaju, razred mora u periodu od 15.11.2021. do 29.11.2021. osmisliti i
snimiti kreativni video u kojem će pokazati zašto zaslužuje osvojiti cjelodnevni izlet u
Amazingu. Svaki razred može u nagradnom natječaju sudjelovati samo jednom.
Pobjednike odabire stručni žiri tvrtke SPORTKART d.o.o. sačinjen od 3 člana.

Članak 6.
Diskvalificiranje
Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike u sljedećim
slučajevima:
Sudionike koji prekrše pravila natječaja;
Sudionike za koje se sumnja da nisu ispunili sve korake kvalifikacija za natječaj;
Sudionike koji postavljaju odgovore neprimjerenog sadržaja.

Članak 7.
Rezultati nagradnog natječaja i preuzimanje nagrada
Organizator zadržava pravo otkazivanja natječaja ako nijedno od pristiglih kreativa ne
odgovara zahtjevima Organizatora.
Ako neki od pristiglih kreativa bude odgovarao zahtjevima Organizatora, ime dobitnika će
biti objavljeno 29.11.2021. na web stranicama www.amazinga.fun te će se tvrtka
SPORTKART d.o.o. Dobitnicima osobno javiti. Ako se Dobitnici ne odazovu na poziv
Organizatora, Organizator će još jednom obavijestiti Dobitnike. U slučaju nejavljanja
Dobitnika u roku 2 dana od ponovne obavijesti o osvajanju nagrade (ukupno 7 dana od
objave Dobitnika i prvog javljanja Dobitnicima), smatra se da Dobitnici ne žele preuzeti
nagradu, odnosno da ju se odriče, te ju Organizator ima pravo zadržati, koristiti u budućim
nagradnim natječajima ili odabrati drugog dobitnika (po principu najkreativnijeg
odgovora).
Preuzimanje nagrade bit će organizirano od strane Organizatora u direktnom dogovoru s
razredom Dobitnicima (učiteljicom, ravnateljem) te će se tada dogovoriti i oko roka
preuzimanja nagrade.
Ako Dobitnici ne preuzme nagradu u propisanom roku, Organizator ima pravo nagradu
zadržati, koristiti u budućim nagradnim natječajima ili odabrati drugog dobitnika (po
principu najkreativnijeg odgovora).
Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema
Dobitnicima te se nagrada ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se
mogu prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.
Rok konzumacije nagrade je do kraja školske godine 2021./2022.

Članak 8.
Publicitet
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, Sudionici su suglasni da se njihov doprinos
u natječaju može od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom,
zvučnom, slikovnom i video materijalu, osobito u slučaju da postanu dobitnici jedne od
nagrada, njihovo ime, adresa i slika također se mogu od strane Organizatora objaviti i
koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu te u marketinške
svrhe i to isključivo, vremenski i teritorijalno neopozivo u svim medijima. Sva autorska
prava na sadržaju Natječaja ima Organizator te je sudjelovanjem u Natječaju sudionik
suglasan da se njegov doprinos Natječaju ne smatra autorskim djelom. Radi izbjegavanja

svake sumnje, smatra se da Organizator ima isključivo pravo ostvariti sva autorska prava u
punom opsegu, bez vremenskog i prostornog ograničenja na cjelokupnom sadržaju
Natječaja, uključujući i doprinos sudionika Natječaja.

Članak 10.
Opće odredbe
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila samom prijavom za
sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a
o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Organizator ne preuzima
odgovornost i otklanja bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili
gubitka nastalog zbog kašnjenja, radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te
tijekom sudjelovanja u istom. Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim
navedenih u ovim pravilima.

U Zagrebu 10.11.2021.
SPORTKART d.o.o.

