
PRAVILA KREATIVNOG NATJEČAJA „Osvoji karte za koncert Miše Kovača & Prijatelja u Splitu!“ 

Članak 1: ORGANIZATOR 

Kreativni natječaj priređuje i organizira: Konzum Plus d.o.o., OIB 62226620908, Marijana Čavića 1a, 

10 000 Zagreb, u daljnjem tekstu: Organizator. 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA KREATIVNOG NATJEČAJA 

Kreativni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Nagradni natječaj traje od objave 

kreativnog natječaja 2.6. do 3.6.2022. u 11.00 h na Facebook društvenoj mreži. 

Članak 3: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR 

Organizator poklanja 50 paketa ulaznica za koncert: Mate Mišo Kovač & Prijatelji – Veliki koncert u 

Splitu. Svaki paket sadrži dvije ulaznice što čini ukupan fond nagrada od 100 karata za navedeni 

koncert. 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA 

Pravo sudjelovanja u kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici 

Hrvatskoj, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, 

sestre i braća). 

Prijavljeni sadržaj mora biti vlasništvo osobe koja sudjeluje na natječaju i ta osoba jamči da ima sva 

prava na sadržaj. Nije dopušteno prijavljivati sadržaj objavljen na internetu, u knjigama, tiskovinama 

ili drugim medijima kojeg je autor treća strana. 

Članak 5: KAKO SUDJELOVATI U KREATIVNOM NATJEČAJU 

Pratiti naš službeni Facebook profil @konzum. U komentar ispod objave tagirati ili napisati koga bi 

korisnik vodio na koncert Mate Miše Kovača & Prijatelja i zašto. 

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA 

Najkreativnije komentare i dobitnike će odabrati stručni žiri Organizatora sastavljen od 3 radnika 

tvrtke Konzum Plus d.o.o. Dobitnike ćemo proglasiti u petak 3.6. do 17h. 

Članak 7: KAKO PREUZETI NAGRADU 

Konzum će dobitnike objaviti na web stranici www.konzum.hr te na Facebooku i pozvati dobitnike da 

nam se jave u inbox za detalje oko preuzimanja nagrade. 

ČLANAK 8: SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU 

Sudionici koji sudjeluju u kreativnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili 

drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. 

Sudionici kreativnog natječaja sudjelovanjem u natječaju prihvaćaju Pravila ovog kreativnog 

natječaja te daju privolu Organizatoru natječaja da prikuplja samo one njihove osobne podatke 

potrebne u svrhu provođenja predmetnog natječaja na način opisan ovim Pravilima i u skladu s 

Pravilima privatnosti Organizatora objavljenima na internetskim stranicama 

https://www.konzum.hr/pravila-privatnosti. 

Organizator kreativnog natječaja podatke o sudionicima/pobjedniku kreativnog natječaja čuva 

najviše 60 dana od završetka natječaja, nakon čega se uništavaju, osim ukoliko za duže čuvanje 



podataka Organizator ima legitimni interes, kao što je pokrenuti sudski spor ili drugi odgovarajući 

postupak u vezi s provedbom ovog natječaja. 

ČLANAK 9: POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE 

Pogrešne ili nepotpune prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. 

ČLANAK 11: OBJAVA DOBITNIKA 

Imena dobitnika nagrade bit će objavljena u obliku web novosti na www.konzum.hr i na službenom 

Facebook profilu. 

ČLANAK 12: MALOLJETNI SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU 

Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u kreativnom natječaju u skladu sa zakonom. Ukoliko je dobitnik 

nagrade maloljetna osoba, Organizator će uručiti nagradu osobi koja je temeljem zakona ili odluke 

državnog tijela dužna starati o njoj, a nakon uvida u isprave koje dokazaju roditeljski odnosno 

starateljski odnos. 

ČLANAK 13: POREZI 

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama. 

ČLANAK 14: U SLUČAJU SPORA 

U slučaju spora između Organizatora i sudionika kreativnog natječaja nadležan je Općinski građanski 

sud u Zagrebu. 

ČLANAK 15: MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA 

Kreativan natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije 

odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. 

Konzum Plus d.o.o. 

 


