PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„ZAIGRAJ KAO PELE“
Članak 1
Nagradni natječaj ”Zaigraj kao Pele” raspisuje tvrtka Projektil d.o.o. OIB:93436911919 Ulica
Grada Vukovara 271, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu Organizator) za svog klijenta Mars
Hrvatska d.o.o. Tvrtka Organizator ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog
natječaja.
Članak 2
Sudjelovanje u nagradnom natječaju podrazumijeva upoznatost s ovim Pravilima (dalje:
Pravila), koja su objavljenja na web stranici www.snickers.com.hr, njihovo razumijevanje i
suglasnost svakog od sudionika da će se pridržavati svih uvjeta i odredbi ovih Pravila. Svrha
priređivanja nagradnog natječaja je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Snickers
proizvode.
Članak 3 – Trajanje i način odvijanja nagradnog natječaja
Nagradni natječaj će početi 15.05.2017. u 00:01 i trajati do 02.07.2017 u 23:59h.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju, koja je predmet ovih propozicija, ostvaruje se na
slijedeći način:
● Posebna edicija Snickers čokoladica (u daljnjem tekstu: čokoladica) sastoji se od
čokoladice i sličice koja prezentira jednu od 10 nogometnih poza kako zabiti gol.

● Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je snimiti kratki video u trajanju do
max 1 minute u kojem je cilj replicirati jednu od 10 pozicija prikazanih na sličicama
unutar čokoladice (osoba koja je nositelj prijave mora biti prikazana na videu kako
replicira potez sa sličice)
● Video je potrebno objaviti na nekoj od društvenih mreža prema izboru sudionika
(Facebook, Instagram, Youtube)
● Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno se registrirati kroz prijavnicu na
web stranici http://snickers.com.hr/
● U slučaju nepronalaska posebne edicije Snickers čokoladica koja sadržava sličice,
sudionik može sudjelovati u natječaju koristeći Snickers White limited edition ili
regularnu Snickers čokoladicu na način kako je navedeno u prijavnici na web stranici.

Članak 3.1. - Sustav i način prijave
Prijava za sudjelovanje moguća je isključivo preko web stranice http://snickers.com.hr/
Za prijavu je potrebno napraviti slijedeće korake:
1. Odlazak na web stranicu: http://snickers.com.hr/

2. Upoznati se s Pravilima nagradnog natječaja
3. Sudionik se prijavljuje na nagradni natječaj isključivo ispunjavanjem prijavnice na
webu
4. Ulazak u obrazac prijave moguć je isključivo putem Facebook ili e-mail korisničkog
računa
5. Osobne podatke korisnika preuzimamo sa Facebook profila (ime, prezime, e-mail
adresa) ili preko prijave e-mailom prilikom koje je potrebno unijeti tražene podatke.
6. Pravovaljanim će se smatrati prijave samo s istinitim podacima.

7. Unos URL adrese videa na kojem natjecatelj imitira jednu od 10 nogometnih poza
koja se nalaze na sličicama u max trajanju do 1 min u za to predviđeno mjesto na
obrascu prijave (Profil sudionika koji sudjeluje u natječaju mora biti postavljen na
public. Video je potrebno je prvo objaviti na jednoj ili više društvenih mreža prema
izboru sudionika Facebook, Instagram, Youtube, te u prijavnici navesti link koji će biti
vidljiv isključivo ako je profil korisnika postavljen na public).
Sudionici koji nemaju čokoladicu koja sadržava sličicu mogu izabrati jednu od tri
navedene nogometne poze koje se nalaze na web stranici.
8. Upload slike za to predviđeno mjesto na prijavi. Uvjet je vidljiva sličica nogometne
poze iz čokoladice (ili omota čokoladice) i tvoje omiljene tenisice (uslikati skupa
sličicu + tenisice).
9. Opcionalno unijeti imena dodatna dva člana tima koja se pozivaju da prilože svoj
video i na taj način sudjeluju u mogućnosti osvajanja glavne nagrade putovanja u
Barcelonu
10. Opcionalno pozvati sve prijatelje koji koriste Facebook da sudjeluju u natječaju
putem Facebook invite opcije
11. Prihvatiti pravila nagradnog natječaja

12. Završetak prijave
Sudionik u natječaju može sudjelovati s neograničenim brojem prijava, u obzir će se uzeti
prijava s najvećim brojem glasova.
Članak 3.2. – Sistem nagrađivanja i nagradni fond
Članak 3.2.1. - Sustav glasanja

Glas za video može se dati isključivo na web stranici http://snickers.com.hr/ i na taj način
sudjelovati u odabiru videa za uži izbor za tjedne i glavne nagrade (Članak 3.2.2. i Članak
3.2.3.). Da bi glas bio pravovaljan potrebna je prijava na web stranici putem Facebook ili
e-mail računa.
Glasati je moguće za više videa, a za isti video moguće je glasati samo jednom.
Ukupan zbroj glasova za tjednu nagradu računa se ostvaren broj glasova videa u tjednu u
kojem je video objavljen. Za ulazak u uži izbor za glavnu nagradu računa se broj glasova
videa ostvaren u cjelokupnom trajanju nagradnog natječaja od 15. svibnja - 2. srpnja 2017.
godine.

Članak 3.2.2. – Tjedne nagrade
Nagradni natječaj traje sedam tjedana. U svakom tjednu dodjeljuje se po jedna (1) tjedna
nagrada – PlayStation4 Fifa 2017.
U uži izbor za osvajanje tjedne nagrade ulazi top 5 prijava s najvećim brojem glasova
ostvarenih na web stranici http://snickers.com.hr/ broj glasova (vote ispod videa) u razdoblju
jednog tjedna (od ponedjeljka 00:01h do nedjelje 23:59h).
Dobitnika tjedne nagrade bira žiri od tri (3) člana koji se sastoji od predstavnika Organizatora
uzimajući u obzir kvalitetu imitacije nogometne poze koja se rekreira, kreativnost kod
izvedbe video sadržaja te element domišljatosti i duhovitosti sudionika.
Jedan sudionik može osvojiti samo jednu tjednu nagradu ali svojim prijavom može osvojiti i
jednu glavnu nagradu jer svi prijavljeni sudionici, uključujući i nagrađenog tjednog
pobjednika, sudjeluju u izvlačenju glavnih nagrada.
Pobjednik 1. Tjedna 15.5. – 21.5. biti će objavljen u srijedu 24.5. do 13h.
Pobjednik 2. Tjedna 22.5. – 28.5. biti će objavljen u srijedu 31.5. do 13h.
Pobjednik 3. Tjedna 29.5. – 04.6. biti će objavljen u srijedu 07.6. do 13h.
Pobjednik 4. Tjedna 05.6. – 11.6. biti će objavljen u srijedu 14.6. do 13h.
Pobjednik 5. Tjedna 12.6. – 18.6. biti će objavljen u srijedu 21.6. do 13h.
Pobjednik 6. Tjedna 19.6. – 25.6. biti će objavljen u srijedu 28.6. do 13h.
Pobjednik 7. Tjedna 26.6. – 02.7. biti će objavljen u srijedu 05.7. do 13h.

Članak 3.2.3. – Glavne nagrade
Nagradni natječaj ima 10 glavnih nagrada rangiranih prema vrijednosti istih a dodjeljuju se
se po završetku trajanja nagradnog natječaja.
U uži izbor za osvajanje glavne nagrade ulazi najboljih 25 prijava po broju glasova
ostvarenih u periodu cjelokupnog trajanja natječaja na web stranici http://snickers.com.hr/
10 dobitnika glavnih nagrade bira žiri od tri (3) člana koji se sastoji od predstavnika
Organizatora, Mars Hrvatska i predstavnika nogometne struke uzimajući u obzir kvalitetu
imitacije nogometne poze koja se rekreira, kreativnost kod izvedbe video sadržaja te

element domišljatosti i duhovitosti sudionika.
U izbor za glavne nagrade sudjeluju svi prijavljeni sudionici, uključujući i nagrađene tjedne
pobjednike, sudjeluju u izvlačenju glavnih nagrada. Jedan sudionik može osvojiti samo jednu
glavnu nagradu.
Za osvajanje 1. nagrade – Put za 3 osobe u Barcelonu i trening s Peleom potrebno je u
prijavi navesti imena dva (2) prijatelja koji putuju s dobitnikom glavne nagrade u Barcelonu.
Osobe navedene kao suputnici tj. dio tima dobitnika putovanja moraju također biti
individualno prijavljeni/-e u nagradni natječaj sa svojim videom i ispunjenom prijavnicom
tijekom trajanja nagradnog natječaja.
Jedna prijava može samo jednom osvojiti jednu glavnu nagradu. Nagrade će se dodijelit
prema rang listi žirija od najvrijednije do najmanje vrijedne.
Rang lista dobitnika glavnih nagrada biti će objavljena 12.07.2017. na web stranici natječaja.

Članak 4 – Nagradni fond
Između svih pristiglih prijava dodjeljuju se nagrade
TJEDNA NAGRADA – 7 dobitnika
7 tjedana x 1 PlayStation 4 + FIFA 2017
GLAVNE NAGRADE – 10 dobitnika
ukupno 10 glavnih nagrada prema slijedećem redoslijedu:
1 x put za 3 osobe u Barcelonu na trening s Peleom
1x Micoach pametna nogometna lopta
1x Hero session go pro kamera
1x Instax mini - smart phone printer
1x Garmin Fitness watch
2x Prĳenosni bežični bluetooth zvučnik JBL
3x Beats EP On Ear slušalice
Ukupna vrijednost nagradnog fonda sa uključenim PDV-om iznosi 154,007.50kn.
Proglašenje dobitnika tjednih i glavnih nagrada biti će obavješteni putem podataka
ostavljenih prilikom ispunjavanja prijavnice za sudjelovanje.
Članak 5. – Pravo sudjelovanja
Nagradni natječaj obuhvaća sve sudionike s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj,
osim Organizatora, zaposlenika Mars-a, zaposlenika tvrtki u funkciji Mars distributera, kao
niti njihova uža obitelj. Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u nagradnom natječaju u skladu
sa zakonom. U slučaju osvajanja glavne nagrade maloljetne osobe trebaju suglasnost
roditelja ili skrbnika za odlazak na putovanje. Organizator ne pokriva troškove puta i
smještaja za osobe u pratnji.
Članak 6. – Rok za preuzimanje nagrada

Rok za preuzimanje nagrada iz nagradnog natječaja je 30 dana od dana primitka pisane
obavijesti o dobivenoj nagradi. Ukoliko dobitnik nagrade nije u propisanom roku, navedenom
u st.1 ovog članka podigao nagradu, bit će ponovno u roku 8 dana pisanim putem
obaviješten o dobitku, a naknadni rok za preuzimanje nagrade je 10 dana od dana primitka
obavijesti. Nakon proteka roka iz st.1. i st. 2. ovog članka, nagrade se neće moći preuzeti.
Svi dobitnici dužni su svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrade, potvrditi vlastitom
osobnom iskaznicom ili (samo u slučaju maloljetnih dobitnika) osobnom iskaznicom jednog
od roditelja, kako bi preuzeli nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade vrijednosti veće od
1.000,00 KN (slovima: jednatisuća kuna i nula lipa), dobitnik mora potpisati Zapisnik o
primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve
daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Nagradu nije moguće zamijeniti za novac.
Moguće je ustupiti drugoj osobi uz suglasnost Organizatora.
Članak 7.
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze, niti naknade izravno povezane s nagradama.
Članak 8.
U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog
natječaja, ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

Članak 9.
Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju, suglasni su da, u slučaju dobitka neke od
nagrada, Organizator ima pravo objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez
naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalima.
Članak 10.
Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se
nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.
Članak 11.
U slučaju da se na nagradni natječaj prijavi manji broj sudionika od broja nagrada
predviđenih nagradnim fondom, nagrade će se dodjeljivati prema definiranom redoslijedu
nagrada u nagradnom fondu dok se ne nagrade svi prijavljeni sudionici.
U slučaju kasnijeg odustajanja od putovanja (u slučaju bolesti i drugih otežavajući okolnosti)
sudionika koji je osvojio glavnu nagradu Organizator zadržava pravo nagradu glavnu
nagradu dodijeliti drugo nagrađenom.
Članak 12.
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih
Pravila. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.
Za sva pitanja koja se mogu pojaviti u vezi s nagradnim natječajem i nisu uređena ovim
pravilima odgovarajuća tumačenja daje organizator. Organizator ne preuzima nikakvu
odgovornost glede bilo kakve osobne radnje prilikom odlaska dobitnika 1. nagrade u

Barcelonu.

Zagreb, 02.05.2017. godine.
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