Pravila nagradnog natječaja e4 Kuća - Memory

Članak 1. Priređivač
Natječaj organizira Wienerberger, Ul. Donje Pokuplje 2, 47000, Karlovac, OIB: 83508016262 (u
daljnjem tekstu: Priređivač),
Članak 2. Svrha natječaja
Svrha natječaja je promidžba e4 Kuće od opeke.
Članak 3. Trajanje
Natječaj započinje 14. rujna 2017. godine i traje do 17. rujna 2017. godine (uključivo), a provodi se na
InDizajn sajmu, na izložbenom prostoru e4 kuće.
Članak 4. Sudjelovanje
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje
posjete InDizajn sajam, na štandu e4 Kuće odigraju Memory igricu na tabletu i ostave svoje podatke. U
natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenico Priređivača i članova njihove uže obitelji, te zaposlenici i
članovi uže obitelji bilo koje druge tvrtke koja sudjeluje u razvoju, odnosno provedbi ovog nagradnog
natječaja.
Članak 5. Odabir pobjednika
Svaki dan nagrađujemo po tri natjecatelja koji su odigrali igricu Memory s najbržim vremenom. Vrijeme
je jedini kriterij odabira, a nakon svake odigrane igre korisnikov rezultat se pojavljuje na rang listi
unutar aplikacije.
Članak 6. Nagrade
Ukupan fond nagrada:
12 x 1.000 kn na potrošačkoj kartici
Nagrade dnevno:
3 x 1.000 kn na potrošačkoj kartici

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. Sve nagrade uključuju porez na dodanu vrijednost kojeg plaća
Priređivač.
Članak 7. Izvlačenje/odabir dobitnika
Izvlačenje dnevnih nagrada je automatsko i ovisi o isključivo o brzini korisnika odnosno položaju na
rang listi. Rang lista se zatvara svaki dan nakon završetka radnog vremena sajma te se sljedećeg dana
resetira prije početka radnog vremena sajma.
Članak 8. Objava dobitnika i preuzimanje nagrada
Pobjednici će o osvajanju Nagrade biti obaviješteni putem telefona ili mail adrese koju će ostaviti
unutar aplikacije u roku 5 radnih dana od završetka Natječaja. Sa svakim od dobitnika će biti dogovoren
način preuzimanja nagrada, bilo osobno ili putem pošte.
Pobjednik koji ne odgovori na obavijest o osvajanju Nagrade u navedenom roku gubi pravo na Nagradu.
U slučaju da se u nagradni natječaj uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u natječaju sudjelovalo sudionika, a s
preostalim nagradama će se postupiti u skladu s odredbama Zakona o igrama na sreću, a sukladno čl.
11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.

Članak 10. Prekid nagradnog natječaja
Nagradna igra se prekida u slučaju nastupanja više sile o čemu će sudionici biti obaviješteni putem web
stranice www.e4kuca.hr
Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći
ili otkloniti.

Članak 11. Objava
Pravila nagradne igre biti će objavljena na internet stranici Priređivača www.e4kuca.hr.
U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zlataru.

