
 

 

 
 

ODREDBE I UVJETI za NAGRADNI NATJEČAJ “ROĐENDANSKI SPEKTAKL” 
 
 

 
Ove ODREDBE I UVJETI (u daljnjem tekstu “UVJETI”) su pravila za NAGRADNI 
NATJEČAJ ROĐENDANSKI SPEKTAKL (u daljnjem tekstu “NAGRADNI 
NATJEČAJ”). 

 
OPIS 

 
ROĐENDANSKI SPEKTAKL je NAGRADNI NATJEČAJ koji organizira ORIFLAME 
HOLDINGS B.V. (u daljnjem tekstu “ORIFLAME”) u Hrvatskoj. ORIFLAME BREND 
PARTNERI u Hrvatskoj (u daljnjem tekstu “BREND PARTNERI”) sudjelovat će u 
ovom NAGRADNOM NATJEČAJU koji se sastoji u postavljanju 
“FOTOGRAFIJE/FOTOGRAFIJA S ORIFLAME PROIZVODIMA” na platformu te je 
mogu podijeliti na svom korisničkom računu društvenih mreža: Instagram ili 
Facebook. 
 

PRAVO SUDJELOVANJA  
 
Da biste ostvarili pravo sudjelovanja na ovom NAGRADNOM NATJEČAJU, 
morate biti punoljetna osoba i registrirani BREND PARTNER u ORIFLAME-u 
tijekom trajanja ovog NAGRADNOG NATJEČAJA. 

 
PRIJAVA 

 
Da bi sudjelovali na ovom NAGRADNOM NATJEČAJU, BREND PARTNERI moraju 
ispuniti sljedeće uvjete: 
  

1. Kupiti jednokratno Oriflame proizvoda u vrijednosti 100,00 kn 
kataloške cijene; i 

2. Učitati “Fotografiju/fotografije s Oriflame proizvodima” na platformu 
https://hr.oriflame.com koju će moći podijeliti na svom korisničkom 
računu društvenih mreža: Instagram ili Facebook; i   

3. Prihvatiti ove Uvjete. 
 

Prijave BREND PARTNERA na NAGRADNI NATJEČAJ zaprimat će se do 
30.09.2021. Prijave poslije ovog datuma nisu prihvatljive, ništavne su i nevažeće. 
ORIFLAME neće razmatrati nepotpune ili netočne prijave. ORIFLAME nije 
odgovoran za prijave koje su poslane/učitane, ali nisu zaprimljene iz bilo kojeg 
razloga. Samo jedna prijava (fotografija) odabrana od strane ORIFLAME  žirija 
Nagradnog natječaja po BREND PARTNERU bit će razmatrana za prijavu na 
NAGRADNI NATJEČAJ. 
 

PRAVILA 
 
1. “Fotografija s Oriflame proizvodima” mora biti: originalna, kreativna, nova 

i jedinstvena. 
2. “Fotografija s Oriflame proizvodima” ne smije sadržavati ili se odnositi na: 

a. Seksualni sadržaj ili neprikladno izražavanje; 
b. Pretjerivanje s karakteristikama, kvalitetom ili svojstvima 

proizvoda; 
c. Obmanjujući sadržaj; 
d. Kvalitete prevencije, terapije, liječenja, smanjenja boli, stimulacije 

i rehabilitacije; i 
e. Usporedbu sa sličnim proizvodima na tržištu. 
 

VRIJEME TRAJANJA 
 
Ovaj NAGRADNI NATJEČAJ počinje 01.09.2021 i završava 30.09.2021.  

 
DOBITNICI 

 
Maksimalni broj dobitnika ovog NAGRADNOG NATJEČAJA je 25. 
 
DOBITNIKE NAGRADNOG NATJEČAJA odabrat će ORIFLAME ŽIRI NAGRADNOG 
NATJEČAJA kojeg čine:  Biljana Kecman (Account Executive Agencija Degordian), 
Marijana Zonić (Marketing Manager Oriflame Zapadni Balkan) i Sanja Maletić 
(Marketing supervizor) na temelju kvalitete, originalnosti, kreativnosti, noviteta 
ili dobrobiti materijala, objava, radnja ili zadaće ovog NAGRADNOG NATJEČAJA, 
prema isključivoj i apsolutnoj diskreciji ORIFLAME-a. 
 
Privremeni DOBITNICI NAGRADNOG NATJEČAJA bit će objavljeni 15.10.2021. na 
web stranici https://hr.oriflame.com i svaki DOBITNIK bit će obaviješten putem 
e-pošte. Privremeni DOBITNICI NAGRADNOG NATJEČAJA moraju dostaviti svoje 
kontakt podatke i druge podatke kako bi mogli preuzeti nagrade te imati sve 
račune koji su dospjeli na naplatu podmirene. Ako bilo koji Privremeni DOBITNIK 

NAGRADNOG NATJEČAJA ne odgovori na e-poštu u roku od 72 sata, ORIFLAME 
će odabrati drugog dobitnika i taj Privremeni DOBITNIK NAGRADNOG 
NATJEČAJA gubi pravo na nagradu.   
 
DOBITNICI NAGRADNOG NATJEČAJA imaju pravo na sljedeće nagrade: 
 
1. Automobil Hyundai i10 – 1 dobitnik 
2. Set Oriflame kozmetičkih proizvoda u vrijednosti 750,00 kn kataloške cijene 
u svakom ORIFLAME katalogu u periodu od listopada do prosinca 2021. godine 
– 24 dobitnika. 

 
ORGANIZACIJA NAGRADNOG NATJEČAJA 

 
Ovaj NAGRADNI NATJEČAJ organizira ORIFLAME i ni na koji način nije 
organiziran, sponzoriran, odobren, administriran, niti povezan s Facebookom i 
Instagramom. 

OSTALO 
 
Slanjem svojih podataka i fotografije na platformu NAGRADNOG NATJEČAJA 
izričito prihvaćate ove Uvjete. 
 
Sudjelovanjem u NAGRADNOM NATJEČAJU, dobitnik izražava svoju jasnu i 
izričitu privolu da može biti fotografiran od strane ORIFLAME-a ili osobe koju on 
odredi te izražava jasnu i izričitu privolu da pristaje da se njegova fotografija, ime 
i prezime objave na društvenim mrežama i drugim izdanjima ORIFLAME-a, a sve 
u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Uredbe EU 
(2016/679). 
 
ORIFLAME zadržava pravo obrađivati osobne podatke Sudionika za potrebe 
izravnog marketinga ORIFLAME-a i njegovih povezanih društava, a sve u skladu 
s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Uredbe EU (2016/679). 
 
Nagrada pod brojem 1. u ovim UVJETIMA (automobil HYUNDAI i10) bit će 
brendiran ORIFLAME logom. DOBITNIK ove nagrade obvezuje se: zadržati 
ORIFLAME logo na automobilu 1 (jednu) godinu dana od dana preuzimanja te 
automobil održavati urednim i čistim. 
 
Nagrade dodijeljene ovim NAGRADNIM NATJEČAJEM ne podliježu razmjeni ili 
zamjeni drugim nagradama ili pogodnostima iz drugih NAGRADNIH NATJEČAJA 
koje organizira ORIFLAME ili iz drugih ORIFLAME komercijalnih programa, niti se 
mogu zamijeniti za novac.  
 
Ako se utvrdi da bilo koji materijal, objava, radnja ili zadaća ima uvredljivo ili 
pogrdno izražavanje, ili pokušaj napada na integritet, osobnost bilo kojeg 
pojedinca ili entiteta ili ako postoji pokušaj uznemiravanja bilo kojeg pojedinca 
ili entiteta ili činjenja/obavljanja bilo čega što je po mišljenju ORIFLAME-a 
neprimjerno, takav sudionik bit će automatski diskvalificiran iz NAGRADNOG 
NATJEČAJA. 
 
BREND PARTNERI poštovat će svoje obveze kao ORIFLAME BREND PARTNERI u 
skladu s Općim uvjetima, Etičkim kodeksom i Pravilima ponašanja te će svako 
njihovo kršenje tijekom ovog NAGRADNOG NATJEČAJA povlačiti automatsko 
diskvalificiranje tog sudionika. 
 
Za svaki materijal, aktivnost ili zadatak koji BREND PARTNER koristi u svrhu 
sudjelovanja na NAGRADNOM NATJEČAJU, a koji je poslan ili objavljen putem 
e-pošte ili web stranice kojom upravlja ORIFLAME, BREND PARTNER jamči da ne 
krši autorska prava, zaštitne znakove, vlasnička prava, prava privatnosti ili 
publicitet bilo kojih osoba ili bilo koje drugo pravo treće strane. ORIFLAME ima 
puno i neograničeno pravo na prijenos i dijeljenje materijala, objava, radnji ili 
zadaća.  
 
Sva autorska prava, prava na dizajn ili druga prava intelektualnog vlasništva koja 
su sa intelektualnim vlasništvom ORIFLAME-a stvorena od strane BREND 
PARTNERA za ovaj NAGRADNI NATJEČAJ apsolutno pripadaju ORIFLAME-u i 
može ih neograničeno i trajno koristiti ORIFLAME ili bilo koje od njegovih 
povezanih poduzeća ili ovlaštenih lica. BREND PARTNERI ovim se slažu da će se 
fotografije, u svrhu ovog NAGRADNOG NATJEČAJA, smatrati "Naručenim 
djelom" u skladu s važećim Zakonom o autorskim pravima. U mjeri u kojoj to 
dopuštaju primjenjivi Zakoni BREND PARTNERI se neopozivo odriču bilo kojeg 
intelektualnog vlasništva koje bi im pripadalo dodjeljujući ga besplatno potpuno 
u korist ORIFLAME-a, te je zato neophodno da BREND PARTNERI na ORIFLAME-
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ov zahtjev moraju potpisati sve dokumente potrebne za uspostavljanje 
ORIFLAME-ovog prava na takva prava intelektualnog vlasništva. 
 
Svi DOBITNICI NAGRADNOG NATJEČAJA isključivo su odgovorni za sve obveze 
prema državi, kao i za sve dodatne troškove koji mogu nastati dodjeljivanjem 
nagrada, Međutim, ORIFLAME može uvjetovati da prenos nagrade izvrši tek 
nakon prijema potvrde o uplati iznosa poreza u ispravnom obliku, u skladu s 
važećim zakonima. 
 
Ako navedena nagrada iz bilo kojeg razloga postane nedostupna, ORIFLAME 
prema svom isključivom i apsolutnom uvjerenju može je zamijeniti za nagradu 
približne ili jednake vrijednosti. 
 
ORIFLAME može zastati s provođenjem NAGRADNOG NATJEČAJA ili ga  
prekinuti ako ga razlozi tzv. Više sile, za koju u trenutku organiziranja 

NAGRADNOG NATJEČAJA nije znao niti je mogao znati, spriječe da nagradni 
natječaj nastavi sukladno ovim Pravilima. 
 
ORIFLAME se obvezuje prikupljati potrebne osobne podatke povjerljivo te ih 
sigurno čuvati u svrhu vašeg sudjelovanja na NAGRADNOM NATJEČAJU: ime, 
prezime i adresa e-pošte. Za više informacija, molimo pročitajte naša Pravila o 
zaštiti osobnih podataka. 

Ovaj NAGRADNI NATJEČAJ vrijedi samo na teritoriju Republike Hrvatske. 

Sva pitanja i upiti u vezi s ovim NAGRADNIM NATJEČAJEM tijekom njegovog 
trajanja i do 30 dana poslije njegovog završetka, bit će upućeni Službi za korisnike 
na: info@oriflame.hr 
Ovi UVJETI podliježu važećim zakonima Republike Hrvatske i svi sporovi koji 
proisteknu iz ovog NAGRADNOG NATJEČAJA podliježu isključivoj nadležnosti 
nadležnog suda u Republici Hrvatskoj.

 


