PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
'Turnir Brzih 35!'
Članak 1: Priređivač
Hrvatska Lutrija d.o.o., OIB 27905228158, Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb
Članak 2: Vrijeme i mjesto održavanja
Trajanje: 04.10.2019. - 13.10.2019. 23:59h. Natječaj se održava na području Republike Hrvatske
Članak 3: Pravo sudjelovanja
U Natječaju mogu sudjelovati sve fizičke, punoljetne osobe (18+). U natjecanju sudjeluju svi igrači
registrirani na internetskim stranicama Hrvatske Lutrije, koji u svom korisničkom profilu (HL računu)
imaju aktiviranu opciju sudjelovanja u promocijama i bonusiranju, te u razdoblju promocije uplate
najmanje tri puta igru Keno-Brzih 35 putem interneta. Ukoliko u bilo kojem trenutku Priređivač
posumnja da Sudionik zlorabi mehaniku Natječaja ili se ponaša na neetičan način koji ovim pravilnikom
nije predviđen, Priređivač zadržava pravo isključenja Sudionika iz Natječaja, bez prethodnog
obavještavanja. Priređivač zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih
nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih Sudionika.
Članak 4: Fond nagrada
Ukupan nagradni fond uključuje: Apple iPhone X
Ukupna vrijednost fonda nagrada iznosi 9.409,50 kuna (PDV uključen u cijenu).
Sudionici koji sudjeluju u Natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije od onih
koje su navedene Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u Natječaju, Sudionici prihvaćaju
Pravila. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili uslugu. Preuzimanjem nagrade prestaju
sve obveze priređivača nagradnog natječaja prema dobitniku.
Članak 5: Kako sudjelovati u Nagradnom natječaju
Sudjelovanje u Natječaju se ostvaruje ako se u razdoblju promocije uplati najmanje tri puta igru KenoBrzih 35 putem interneta. Sudionici se natječu tko će u vremenu održavanja promocije ostvariti najveći
prosječni dobitak „NPD“ (NPD = Ukupni dobitci / Ukupni broj uplaćenih listića). Pobjednikom se smatra
sudionik čiji ukupni dobitci podijeljeni s ukupnim brojem listića koje je uplatio (bez obzira jesu li dobitni
ili nedobitni) daju najveći iznos. Ukoliko dva ili više sudionika imaju isti rezultat, boljim se smatra
rezultat ostvaren s većom ukupnom uplatom.“
Sudionik će biti diskvalificiran iz Natječaja ukoliko se pojavi opravdana sumnja da se u Natječaju
koristio lažnim/dvostrukim profilom(ima). Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji
razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu Natječaja. Razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na:
nepostojanje profil slike ili premali broj prijatelja. Priređivač može prema vlastitoj diskreciji
diskvalificirati svakog sudionika ukoliko ustanovi razumnu sumnju da se isti koristi lažnim
profilom(ima).
Članak 6: Odabir i objava dobitnika

U odabir dobitnika ulaze Sudionici natječaja koji su ostvarili uvjete za nagradu, a odabir pobjednika
vršiti će povjerenstvo (tri člana), nakon provjere je li sve u skladu s Pravilima. Nadimak dobitnika
nagrade bit će objavljen na internetskoj stranici www.lutrija.hr. po završetku Natječaja.
Članak 7: Preuzimanje nagrade
Dobitnik nagradu preuzima osobno na adresi Ulica grada Vukovara 72 ili na drugoj adresi (poslovnici
HL) prema dogovoru. Dobitnici su obvezni svoj identitet potvrditi valjanom osobnom iskaznicom,
gdje ime i prezime mora odgovarati imenu i prezimenu utvrđenog dobitnika. Rok za preuzimanje
nagrada je 30 dana od objave imena dobitnika. Robna nagrada se ne može zamijeniti za novac, drugu
robu ili uslugu.
Članak 8: Zaštita osobnih podataka
Podnošenje podataka za Natječaj je dobrovoljno. Priređivač neće otkriti ili ustupiti podatke trećim
osobama. Sudjelujući u natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, pohrane i
koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Priređivača. Sudionik je slobodan u svakom trenutku
uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo
uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.
Članak 9: Opće odredbe
Nakon isteka roka, dobitnik gubi pravo na preuzimanje. Organizator nije odgovoran ako pobjednik nije
dostupan zbog netočnosti podataka ili nemogućnosti uspostavljanja kontakta. Dobitnik može biti
samo jedan član uže obitelji (supružnik/roditelj, dijete, brat ili sestra) i Organizator zadržava pravo da
od dobitnika zatraži dokumente koji potvrđuju srodstvo. Također, više igrača s istim prezimenom, na
istoj adresi stanovanja smatrat će se jednim dobitnikom. Nagrada nije prenosiva na drugu osobu.
Članak 10: Mogućnost prekida Nagradnog natječaja
Natječaj se može se prekinuti u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, koje nije
mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Natječaja biti obaviješteni.
Članak 11: U slučaju spora
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Natječaja nadležan je Općinski sud u Zagrebu.
Članak 12: Izmjene pravila
Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno
obaviješteni objavom na Facebook i Internet stranici HL.

