
Pravila nagradnog natječaja Wüstenrot stambene štedionice d.d. UHVATI SUNCE 

 

Članak 1. 

PRIREĐIVAČ 

Priređivač nagradnog natječaja je Wüstenrot stambena štedionica d.d., Heinzelova 33a, 10000 Zagreb OIB 

07942675532 (u daljnjem tekstu Priređivač) 

Članak 2. 

TRAJANJE 

Nagradni natječaj počinje 23.lipnja 2022. godine i traje do 23. srpnja 2022. godine (23:59) a realizira se 

na službenoj Facebook stranici Priređivača (https://www.facebook.com/wuestenrot.hr)  

Članak 3. 

UVJETI ZA SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU 

U nagradno natječaju mogu sudjelovati svi državljani RH koji se pridržavaju navedenih pravila. Potrebno je 

s pomoću bilo kojeg uređaja koji ima mogućnost fotografiranja zabilježiti što atraktivniju fotografiju 

sunca (izlazak sunca, zalazak sunca, igra svjetlosti i sjene, solarna energija, solarni paneli, itd...). 

Fotografiju je zatim potrebno objaviti u Facebook komentare ispod objave o nagradnom natječaju. Svaka 

osoba može u komentarima objaviti najviše do 3 fotografije. 

Članak 4. 

PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe, državljani RH, osim djelatnika tvrtke 

Priređivača, povezanih društava i svih trgovačkih društava koji su surađivala u pripremi ovog nagradnog 

natječaja, kao i članovi njihove obitelji (roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre). Pravo sudjelovanja 

nemaju ni profesionalni fotografi i osobe koje u svojem vlasništvu imaju fotografski studio. 

Članak 5. 

SUMNJIVE AKCIJE 

Korištenje lažnih ili dvostrukih profila kao i opravdana sumnja u njihovo postojanje rezultirati će 

eliminacijom. Svaki sudionik odgovoran je za podatke koje javno objavljuje na društvenim mrežama. Kao i 

za način obrade tih podataka koje javno objavljuje na društvenim mrežama, kao i za način obrade tih 

podataka. Savjetuje se sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim 

mrežama. 

Članak 6. 

KRŠENJE PRAVILA 

Priređivač zadržava pravo u svakom trenutku diskvalificirati prijavljenog sudionika ako se ne pridržava 

teme nagradnog natječaja, ako objavljuje sadržaj uvredljiva ili vulgarnog karaktera, ako spominje javne 

osobe ili ako objavljuje tekst i sadržaj koji nije u skladu sa zakonom. 

Članak 7. 

OBJAVA REZULTATA NAGRADNOG NATJEČAJA 

https://www.facebook.com/wuestenrot.hr


Ime dobitnika biti će objavljeno 25. srpnja 2021. godine na službenoj Facebook stranici Priređivača. 

Dobitnik nagrade biti će obaviješten o dobitku usmenim ili pismenim putem u roku od 8 (osam) dana od 

dana odluke (izbora) žirija a osim žirija koji se sastoji od troje djelatnika (priređivača) nagrađena će biti i 

fotografija s najvećim brojem lajkova, odnosno fotografija koja se najviše bude svidjela Facebook publici 

(korisnicima) 

Članak 8. 

JAVNA OBJAVA DOBITNIKA 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju dobitnik i svi ostali sudionici pristaju da se objavi njihovo ime 

i prezime. Priređivač smije objaviti ove osobne podatke i u komentarima pristigle fotografije bez prava na 

bilo kakvu naknadu, a sve u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom dodjele 

nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj ili u bilo kakvu svrhu 

promocije Priređivača. 

Članak 9. 

PREUZIMANJE NAGRADA 

Dobitnici će biti obaviješteni o načinu preuzimanja nagrade. Nagradu dobitnici mogu preuzeti u roku od 

30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. 

Članak 10. 

IDENTIFIKACIJA DOBITNIKA NAGRADE 

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je duža svoj identitet potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom. 

Članak 11. 

NAČIN UPOZNAVANJA S PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA 

Sudionici će biti upoznati s pravilima u objavi na mrežnim stranicama Priređivača nagradnog natječaja 

(www.wuestenrot.hr) te u objavi nagradnog natječaja na službenoj Facebook stranici Priređivača. 

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju obveze iz pravila nagradnog natječaja. 

Članak 12. 

OSLOBAĐANJE FACEBOOKA OD SVIH ODGOVORNOSTI 

Promocija ovog nagradnog natječaja ni na koji način nije sponzorirana, podržana, upravljana ili povezana s 

Facebookom. 

Članak 13. 

POPIS NAGRADA 

Nagrade su navedene u objavi o nagradnom natječaju na službenoj Facebook stranici Priređivača. 

Članak 14. 

ZADRŽAVANJE PRAVA PRIREĐIVAČA 

Priređivač zadržava pravo izmjene pravila nagradnog natječaja i prekida istog. 

 

Zagreb 21. lipnja 2022.     Za Wustenrot stambenu štedionicu d.d.  

http://www.wuestenrot.hr/

