UVJETI NAGRADNOG NATJEČAJA/NAGRADNOG
DARIVANJA

Molimo Vas da prije sudjelovanja u nagradnom natječaju/nagradnom darivanju
„Uskršnje nagradno darivanje Identa” pročitate pravila i uvjete.
Članak 1. Organizator
Ovaj nagradni natječaj/nagradno darivanje priređuje i organizira Mio dentista
d.o.o., dentalna klinika Identa (Kestenova 42a, 52446 Nova Vas),
OIB: 90586053345 (dalje u tekstu: Organizator)
Članak 2. Svrha, trajanje i mjesto provođenja nagradnog natječaja/darivanja
Nagradni natječaj/nagradno darivanje provodi se u svrhu promocije gore
navedene tvrtke te u svrhu povećanja interakcije na službenoj stranici Klinika
Identa – Dental Centar.
Nagradni natječaj traje od srijede, 31. ožujka do petka, 02. travnja 2021., a odnosi
se na cijelo područje Republike Hrvatske.
Pravila nagradnog natječaja/nagradno darivanje bit će objavljena na službenoj
web stranici dentalne klinike Identa: https://identa.hr/novosti/
Članak 3. Pravo sudjelovanja
Sudjelovanje u nagradnom natječaju/nagradnom darivanju je besplatno.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju/nagradnom darivanju ostvaruju svi
punoljetni korisnici društvenih mreža Facebook i Instagram u skladu s Uvjetima
poslovanja navedenih društvenih mreža.
Članak 4. Način sudjelovanja
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju/nagradnom darivanju te ostvarivanje
prava na osvajanje promidžbenih nagrada, sudionici moraju u komentarima objave
nagradnoga natječaja/nagradnog darivanja, a na službenim stranicama društvenih
mreža napisati što poklanjaju svojim najmilijima za Uskrs, zapratiti naš profil ali to
nije uvijet sudjelovanja, javiti svojim prijateljima za naš nagradni natječaj/nagradno
darivanje ako to žele. Rok za sudjelovanje na nagradnom natječaju/nagradnom
darivanju je do petka 02.travnja 2021. godine u 18:00 sati. Broj komentara i
eventualno fotografija ograničen je na jedan po sudioniku.

Članak 5. Nagradni fond i način primanja nagrade
Nagradni fond sastojat će se od poklon bonova s istaknutim dentalnim uslugama:
1x profesionalno čišćenje zubnog kamenca, 2x poklon bona u iznosu od 300,00
kn za bilo koju dentalnu uslugu koja je u ponudi dentalne klinike Identa.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u
većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim pravilima.
Nagrade nisu kumulativne i ne vrijede za usluge u akciji.
Stručni žiri Organizatora će odabrati najkreativniji odgovor te njegovom autoru
dodijeliti promidžbenu nagradu do dana trajanja nagradnog natječaja/nagradnog
darivanja.
Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na Facebook i Instagram službenoj
stranici Klinika Identa – Dental Centar u roku od 24 sata nakon završetka
nagradnog natječaja.
Nagrađeni sudionici bit će zamoljeni da kontaktiraju službenu stranicu Klinika
Identa – Dental Centar u roku od najviše 7 dana od dana objave pobjednika, putem
privatne poruke na Facebooku i Instagramu (Facebook/Instagram Messager) u
kojoj će se postići dogovor o preuzimanju nagrade.
Prihvaćanjem ovih pravila sudionici nagradnog natječaja/nagradnog darivanja daju
izričitu suglasnost za objavu svojih osobnih podataka na službenoj stranici, Identa
– Dental Centar za korištenje njihovih podataka u svrhu objave rezultata bez
ikakve naknade te u svrhu daljnjeg promicanja ostalih aktivnosti Organizatora.
Prihvaćanjem ovih pravila svi sudionici daju izričitu suglasnost da se njihovi osobni
podaci mogu čuvati i koristiti za potrebe ovog nagradnog natječaja/ nagradnog
darivanja te u svrhu daljnje promidžbe aktivnosti Organizatora.
U trenutku kad dobitnici preuzmu promidžbene nagrade, prestaju sve daljnje
obveze Organizatora prema njima. Osim dodjeljivanja nagrada dobitnicima,
Organizator prema ostalim sudionicima neće imati nikakve druge obveze.
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s
nagradama.
Članak 6. Nadležno tijelo
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja/ nagradnog
darivanja nadležan je Općinski sud u Puli.
Članak 7. Mogućnost prekida nagradnog natječaja/nagradnog darivanja
Nagradni natječaj/Nagradno darivanje može se prekinuti samo u slučaju nastupa
okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti,

otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja/nagradnog darivanja
biti obaviješteni putem službene stranice Klinika Identa – Dental Centar na
Facebooku i Instagramu.
Članak 8. Izmjene pravila
U slučaju bilo kakvih izvanrednih odstupanja Organizator zadržava pravo izmjene
pravila nagradnog natječaja/nagradnog darivanja.
Članak 9. Napomena
Ovaj nagradni natječaj/nagradno darivanje nije ni na koji način povezano s
Facebookom i Instagramom, Facebook i Instagram ga ne promiče niti sponzorira.
Vaše podatke koje dajete koriste se isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti
ovoga nagradnog natječaja, dajete Mio dentista d.o.o., dentalnoj klinici Identa, a
ne društevnim mrežama Facebooku i Instagramu. Napominjemo, da su društvene
mreže Facebook i Instagram javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući
i fotografije) može značiti zadiranje u nečiju privatnost, samih sudionika natječaja
i trećih osoba. Ako sudionici natječaja objave bilo kakav sadržaj/fotografiju na
službenoj Facebook i Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno
te Mio dentista d.o.o., dentalna klinika Identa ne snosi nikakvu daljnju odgovornost
za njihov sadržaj, kao niti za zloporabu korištenjem takvog sadržaja od trećih
osoba. Također, smatrat će se da, ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na
Facebook i Instagram stranici Organizatora (uključujući fotografije, tekstualne
poruke, komentare, bilo kakve osobne podatke i sl.), imaju sva potrebna ovlaštenja
za objavu takve vrste sadržaja. Takvom objavom sudionici natječaja daju
Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u
marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih
materijalnih i drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

U Poreču, 30.ožujka 2021.
Mio dentista d.o.o. - Dentalna klinika Identa
Organizator

