
 
 

Правила на наградната игра 
Вегета 100% оригинална, 100% моја! 

 
 
 
Член 1 - Компанија и седиште на организаторот  
Организатор на наградната игра е Подравка д.д., ОИБ 18928523252, 48 000 Копривница, ул. 
Анте Старчевиќ 32.  
 
Член 2 - Назив на наградната игра, време и учесници  
Насловот на наградната игра е "Вегета 100% оригинална, 100% моја".  
Наградната игра на Подравка д.д. трае од 09.05.2019. до 09.06.2019. на територијата на 
Република Хрватска, Босна и Херцеговина, Република Србија, Република Црна Гора и Република 
Северна Македонија. 
 
Наградната игра ќе се одвива на веб-страниците: www.60godina.vegeta.hr, 
www.60godina.vegeta.podravka.rs, www.60godina.vegeta.me, www.60godini.vegeta.mk 
 
Член 3 - Цел на наградната игра  
Целта на наградната игра е да се зајакне врската со корисниците преку веб-медиумите со цел 
да се промовираат производите на Vegeta и Подравка д.д. 
 
Член 4 - Услови за учество во наградната игра  
За учество во наградната игра "Вегета 100% оригинална, 100% моја! " неопходно е да се 
создаде дизајн на етикета на Вегета користејќи ја веб апликацијата. Дизајнот мора да биде 
пријавен преку формуларот за аплицирање. При регистрација на дизајнот, корисникот ќе 
треба  да ги остави личните податоци (име, презиме, адреса на живеење, домашен број, 
поштенски број, град, држава, електронска пошта) за подоцнежен контакт, објава на 
победникот и потреба за доставување на наградата на адресата на живеење. 
Ако пријавата е успешно завршена, на пријавената е – маил адреса ќе пристигне електронска 
пошта со идентификациски (ID) број како потврда на пријавата, која треба да се зачува до 
крајот на играта. Секој учесник со учество во наградната игра и исполнување на условите од 
истиот, од 9.5.2019. до 9.6.2019. автоматски влегува во базата и ја добива можност за 
освојување на наградата доколку биде избран од страна на жирито. 
Во наградната игра, според Член 2 право на учество имаат сите граѓани со живеалиште во 
Република Хрватска, Босна и Херцеговина, Република Србија, Република Црна Гора и Република 
Северна Македонија. Секој учесник во наградната игра  може да учествува со повеќе пријави и 
секоја важечка пријава влегува во азата на пријави и ви дава можност да освоите награда. 
Пријавите кои се нецелосни или несоодветни на кој било начин нема да бидат вклучени во 
базата на пријави. 
 
Член 5 - Награден фонд  
60 x Пакет награди (Вегета сет садови од ELFS, маичка од Вегета од ELFS, 5 Vegeta дози со 
сопствената креација, комплет за производи од Vegeta). 
 
Член 6. – Избор на добитници на награди 
Стручно жири одбира 60 најдобро дизајнирани Вегета етикети кои ќе бидат посебно наградени 
со награда од член 5. 
Изборот на награди ќе се оддржи во периодот од 10.6.2019. до 3.7.2019. Во предвид влегуваат 
сите пријави пристигнати заклучно до 9.6.2019. во 23:59:59 часот. 
Доколку во наградната игра се вклучат помалку учесници од бројот на награди кои се 
предвидени во наградниот фонд, ќе се доделат онолку награди колку што учесници земале 
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учество. Нераспределените награди ќе бидат продадени на јавен тендер, а средствата 
остварени од продажба ќе бидат уплатени во корист на државниот буџет. 
 
Член 7. – Објавување на добитници 
Добитниците на 60 најдобро дизајнираните Вегета етикети ќе се објават на интернет 

страниците www.60godina.vegeta.hr, www.60godina.vegeta.podravka.rs, 
www.60godina.vegeta.me, www.60godini.vegeta.mk. Организаторот преку меил ќе ги 
извести добитниците во рок од осум (8) работни денови од денот на објава на 
добитниците на интернет страниците. 
 
Член 8. – Начин и рок на испорака на наградите 
Наградите во форма на пакет ќе бидат доставени на адреса на добитникот која ја пријавил при 
пријавувањето на податоците на страницата. 
Организаторот  ја превзема обврската за достава на наградите на домашна адреса во рок од 
90 денови од објавата на добитникот. 
Наведениот рок на испорака на наградите може да се продолжи само доколку добитникот од 
објективни причини неможе истата да ја превземе или доколку во наведениот рок 
организаторот не е во можност да ја испорача наградата поради виша сила. Доколку наградата 
не стигне на домашна адреса во рок од 90 денови од објавата на добитниците, а добитникот не 
се јави во рок од 30 денови дека не ја примил наградата, организаторот веќе не е одговорен за 
непримање на наградата и неможе да ја уважи жалбата. 
 
Член 9. – Начин на информирање на учесниците со правилата на наградната игра 
Начинот за учество во наградната игра ќе се огласи од 9.5.2019 на веб страниците 
www.60godina.vegeta.hr, www.60godina.vegeta.podravka.rs, www.60godina.vegeta.me, 
www.60godini.vegeta.mk. Учествувајќи во оваа наградна игра учесниците ги прифаќаат 
обврските од правилата на наградната игра. 
 
Член 10. – Решавање на спорови 
Во случај на спор помеѓу организаторот и учесниците во наградната игра “Вегета 100% 
оригинална, 100% моја” надележен е судот во Копривница. 
 
Член 11. – Правила на наградната игра и заштита на лични податоци 
Сите учесници во наградната игра се согласни со правилата на наградната ира. 
Подравка д.д. Копривница, Анте Старчевиќ 32, 48000 Копривница во својство одговорна за 
обработка ги обработува вашите лични податоци (име, презиме, адреса на живеење и 
електронска адреса) во рамките на наградната игра врз основа на ваша согласност, а за 
спроведување на наградната игра и утврдување на добитниците во наградната игра како и 
нивно контактирање заради превземање на наградите. Рок на зачувување на вашите лични 
податоци во својство на организатор е шест месеци од завршување на активностите. 
Како учесник, имате право да ја повлечете вашата пријава во секое време, во согласност со 
одредбите на Општата регулатива за заштита на податоците (ЕУ) 2016/679, при што 
повлекувањето на пријавата не треба да влијае на законитоста на обработката врз основа  на 
датумот на пријавата  пред нејзиното повлекување.  
Службеникот за заштита на податоци можете да го контактирате на  
телефонски број 385 48 653 077 
 
https://www.podravka.hr/info/zastita-privatnosti/ 
 
 
Член 12.  – Можност на преќинување на наградната игра  
Наградната игра може да се прекине во случај на виша сила. 
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Член 13. – Авторски права  
Учесникот е запознаен со фактот дека според Законот за авторски права и сродни права на 
Република Хрватска и според меѓународните закони за авторки права, сите права на 
создаденото дело му припаѓаат на авторот на делото. 
 
Учесникот со своето учество потврдува дека самостојно создал дело (подолу во текстот Дизајн) 
со што е автор и носител на сите авторски права на Дизајнот во делот во кој според Правилата 
на наградната игра имал слобода да биде креативен. 
 
Учествувајки во оваа Игра учесникот за Подравка се стекнува со исклучиво право 
искористување на сите авторки имотни права на Дизајнот и тоа без содржински, временски, 
просторно или друго ограничување и особено право на репродукција, право на дистрибуција, 
право на јавно прикажување и право на преработка на Дизајнот. 
 
За стекнување на права на искористување  учесникот нема да има никакви финнсиски или 
друга барања. 
 
Подравка може, али немора да го означи Учесникот авторот на Дизајнот. Учесникот ја 
потврдува својата согласност дека Подравка со приказ на Дизајнот стави текст: Авторски 
права© PODRAVKA Prehrambena industrija d.d. Сите права се задржани. 
 
Копривница, 08.05.2019.  
 
ПОДРАВКА д.д.  
Анте Старчевиќ 32  
48 000 Копривница 
 


