
1. DIO: ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA  

Nagradni natječaj Baumit Vještine (dalje u tekstu “Nagradni natječaj”) 
organizira društvo Baumit d.o.o., Vučak 34, 10000 Zagreb, OIB 
19470350321 (dalje u tekstu: "Organizator").  

Za Nagradni natječaj vrijede ova Pravila koja su obavezna za sve 
sudionike. Organizator zadržava sva prava izmjene pravila Nagradnog 
natječaja u bilo koje vrijeme tijekom trajanja Nagradnog natječaja. Svaka 
promjena bit će upisana i objavljena na Facebook stranici: https:// 
https://www.facebook.com/BaumitCroatia/ u zasebnoj objavi s PDF 
dokumentom. 

Svaka promjena pravila Nagradnog natječaja, uključujući produživanje ili 
skraćivanje trajanja Nagradnog natječaja, bit će objavljena i počinje 
vrijediti od datuma objave na Facebook stranici 
https://www.facebook.com/BaumitCroatia/.  

Organizator ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o promjenama 
pravila natječaja sve dok su te promjene objavljene na navedenoj 
Facebook stranici. 

2. DIO: TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA 

Nagradni natječaj započinje 15. srpnja 2021 i završava 31. srpnja  2021. 
u 23:00h. 

Nagradni natječaj se provodi isključivo na Facebook stranici 
https://www.facebook.com/BaumitCroatia/. 

3. DIO: SUDJELOVANJE U NAGRADNOM NATJEČAJU 

Kako bi sudjelovao u Nagradnom natječaju sudionik treba imati najmanje 
18 godina u trenutku početka Nagradnog natječaja te prebivalište u 
Republici Hrvatskoj. 

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju nemaju zaposlenici 
Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, 
djeca, sestre i braća). 

4. DIO: MEHANIZAM NAGRADNOG NATJEČAJA 

Upute za sudjelovanje u Nagradnom natječaju: 

1) Na Facebook stranici Baumit Croatia, ispod objavljenog posta o 
nagradnom natječaju natjecatelji moraju: 

1. Odgovoriti na postavljena pitanja,  

2) Nakon isteka prijava, Organizatorov tročlani žiri će odabrati 1 (jednog) 
dobitnika temeljem najkreativnijeg odgovora po sudu žirija. 

https://www.facebook.com/PhilipsAVENTHrvatska/
https://www.facebook.com/PhilipsAVENTHrvatska/
https://www.facebook.com/BaumitCroatia/
https://www.facebook.com/BaumitCroatia/


3) Broj reakcija na komentar natjecatelja nije uvjet za pobjedu u natječaju! 

4) Sudjelovanje u natječaju ne zahtijeva naručivanje ili kupnju proizvoda 
ili usluge.  

5) Prijavom na natječaj, odnosno objavljivanjem komentara s ciljem 
sudjelovanja u nagradnom natječaju, sudionik potvrđuje da se slaže s 
ovim pravilima.  

6) Prijavljeni komentar ne smije sadržavati nezakonit, opasan, 
zlonamjeran, rasistički, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili 
ksenofobni sadržaj. U slučaju da je komentar protiv pravila (sadrži gore 
navedeni sadržaj), bit će diskvalificiran iz natječaja. 

7) Nadalje, komentar ne smije opisivati ili pozivati na kriminalna ili 
nezakonita ponašanja. Komentari koji pristignu nakon 23:00h na dan 
završetka prijava za sudjelovanje, 31.7.2021. neće se razmatrati u 
selekciji potencijalnih dobitnika. 

5. DIO: NAGRADE I DOBITNIK 

Baumit žiri će po isteku roka za prijavu na natječaj odabrati 1 (jednog) 
dobitnika koji je ostavio najkreativniji komantar u skladu s uputama 
navedenim u nagradnoj objavi Organizatora te u skladu s ovim 
Pravilnikom. 

Osvojena nagrada je paket iznenađenja. 
 

Dobitnika natječaja odabire Organizator, odnosno Organizatorov tročlani 
stručni žiri.  

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada. 
Nagrada ne može biti prenesena drugoj osobi. Nakon odabira dobitnika, 
bit će odabran i rezervni dobitnik, u slučaju da nije moguće kontaktirati 
glavnog dobitnika u roku od 5 kalendarskih dana ili dobitnik nije valjan 
zbog bilo kojih razloga izvan kontrole Organizatora. Rezervni dobitnik bit 
će kontaktiran ako će za to biti potrebno. 

Organizator će nagradu isporučiti najkasnije u roku od 60 dana od 
zaprimanja svih informacija koje mora osigurati dobitnik temeljem ovog 
članka. 

Ime dobitnika bit će objavljeno na službenoj Facebook stranici 
Organizatora, a dobitnik će biti obaviješten komentarom u nagradnoj 
objavi ili privatnom porukom putem službene Facebook stranice. Ako se 
s dobitnikom ne može stupiti u kontakt u roku od 5 (pet) dana od odabira 
dobitnika, Organizator ima pravo izabrati novog dobitnika.  

Organizator ima pravo izuzeti sudionike iz natječaja koji žele zlouporabiti 
natječaj kako bi namjestili rezultate ili povećali mogućnosti osvajanja. Ako 



je dobitnik postupio suprotno ovim pravilima, ili dobroj praksi, ili na drugi 
nezakonit način, bit će diskvalificiran. Organizator zadržava pravo ukloniti 
ili ne objaviti bilo koje materijale objavljene od strane sudionika koje 
smatra neprikladnima. 

6. DIO: OBVEZE, PRIVATNOST PODATAKA 

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici se slažu i obvezuju se 
poštivati sve stavke Pravila Nagradnog natječaja. 

Sudionici svojim sudjelovanjem u Nagradnom natječaju neopozivo 
prihvaćaju da je Organizator u reklamne svrhe ovlašten koristiti njihovu 
prijavljenu fotografiju te ime i prezime. 

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju, sudionik također daje suglasnost 
da Organizator pohrani njegove osobne podatke u skladu sa Zakonom o 
zaštiti podataka. Po završetku Nagradnog natječaja ta se suglasnost 
može povući u svakom trenutku. 

Organizator zadržava pravo otkazati, prekinuti ili staviti u stanje 
mirovanja Nagradni natječaj u slučaju više sile, zaraze računalnim 
virusom, bagova, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, 
tehničkog kvara, ljudske pogreške koja je izvan kontrole Organizatora, 
ako je time ugroženo upravljanje,sigurnost,pravičnost, etičnost ili 
ispravna provedba Nagradnog natječaja. 

Dobitnik nagrade odgovoran je za sve troškove i /ili poreze vezane uz 
primitak, ili korištenje nagrade, ili sudjelovanje u nagradnom natječaju. 
Dobitnik nagrade oslobađa Organizatora bilo kakve odgovornosti koja je 
nastala ili je navodno uzrokovana sudjelovanjem u natječaju ili primitkom 
nagrade.  

Dobitnik nagrade također oslobađa Organizatora bilo kakve odgovornosti 
koja se odnosi na naknadno korištenje nagrade ili bilo kakve nedostatke 
u istoj, kao i bilo kakve odgovornosti za povrede koje proizlaze iz ili su 
navodno uzrokovane sudjelovanjem u ovom natječaju ili primitkom i 
korištenjem nagrade. Međutim, ovo odricanje od odgovornosti ne 
ugrožava potrošača u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.  

Odgovornost Organizatora za sudionike ne prelazi vrijednost ili iznos 
nagrade navedene u ovim pravilima. Sudjelovanjem u natječaju sudionici 
se obvezuju da će se pridržavati ovih pravila o nagradnom natječaju i 
odluka Organizatora. Organizator zadržava pravo izmjene ovih pravila 
tako da će sudionike obavijestiti putem službene Facebook stranice. 

8. DIO: SPOROVI 

Svi sporovi između Organizatora i sudionika ovog Nagradnog natječaja 
bit će riješeni sporazumno ili, ako to neće biti moguće, sporovi će se 
rješavati pravnim putem. 



9. DIO: Odricanje od odgovornosti od strane Facebooka 

Natjecanje ni na koji način ne financira, podržava niti održava Facebook. 
Ovaj nagradni natječaj ni na koji način nije povezan s društvenom 
mrežom Facebook. Facebook ne sponzorira, ne podržava i ne organizira 
ovaj nagradni natječaj. Sve informacije i nagradu osigurava Baumit d.o.o. 

10. DIO: DOSTUPNOST NATJECANJA/APLIKACIJE  

Organizator nije odgovoran za dostupnost servisa Facebook i/ili 
komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natjecanja, 
kao ni za dostupnost Internet poslužitelja.  

 


