#SmoothieContest
UVJETI I PRAVILA
Ovi UVJETI I PRAVILA (u daljem tekstu “UVJETI”) predstavljaju pravila sudjelovanja u natjecanju
#SmoothieContest na Facebook profilu Oriflame Hrvatska („NATJECANJE”).
OPIS
#SmoothieContest je natjecanje koje sponzorira ORIFLAME KOZMETIKA
CROATIA d.o.o. (“ORIFLAME”) u Hrvatskoj na Facebook stranici Oriflame
Hrvatska, čiji je vlasnik ORIFLAME. NATJECANJE podrazumijeva da svaki
SUDIONIK postavi ispod navedenog videa komentar uz priliku da osvoji nagrade
NATJECANJA.
TKO MOŽE SUDJELOVATI
Svi SUDIONICI s boravištem u Hrvatskoj, stariji od 18 godina imaju pravo
sudjelovati u ovom natjecanju.
PRIJAVA
Za sudjelovanje na ovom NATJECANJU, SUDIONICI moraju ispuniti sljedeće
uvjete:
1.
2.

Lajkati profil Oriflame Hrvatska
U komentaru ispod objave, koristeći #smoothiecontest pošaljite recept i
fotografiju za smoothie napitak koji predlažete.

Prijave sudionika na natjecanje će se primati do 31.8.2019. u ponoć. Prijave
primljene nakon ovog datuma su neprihvatljive, ništavne i nevažeće. ORIFLAME
neće uzeti u obzir nepotpune ili netočne prijave. ORIFLAME nije odgovoran za
prijave koje su poslane, ali nisu dospjele iz bilo kojeg razloga. Samo jedna prijava
po SUDIONIKU će se uzeti u obzir za prijavu na NATJECANJE.
ROK
Trajanje natjecanja: 13.8.2019. – 31.8.2019. Uzimat će se u obzir sadržaj
postavljen do 31.8.2019. u ponoć.
POBJEDNICI
Za ovo NATJECANJE maksimalan broj pobjednika će biti pet. Broj predviđenih
nagrada je pet.
Pobjednici natjecanja će biti izabrani od strane ORIFLAME tima na temelju
kvalitete, originalnosti, kreativnosti objave ovog natjecanja, pod jedinim i
apsolutnim diskrecijskim pravom ORIFLAMEA.
Pobjednici će biti objavljeni u opisu iste objave na službenom profilu društvene
mreže Facebook. Od pobjednika natjecanja će se tražiti da dostave svoje
kontakte i druge detalje kako bi mogli dobiti nagrade. Ako bilo koji pobjednik
natjecanja ne odgovori na obavijest u roku od 24 sata, ORIFLAME će izabrati
drugog pobjednika dok će pobjednik koji se nije odazvao u roku od 24 h izgubiti
sve nagrade.
NAGRADE
POBJEDNIK će dobiti sljedeću nagradu: Wellness by Oriflame shake po odabiru
(okus vanilija, čokolada ili jagoda).
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SPONZORSTVO

Ovo NATJECANJE sponzorira isključivo ORIFLAME, i ni na koji način nije
sponzorirano, odobreno ili administrirano od neke treće osobe.
VAŽNE NAPOMENE
Ulaskom u ovo NATJECANJE, izričito ste se složili poštivati ove uvjete.
Nagrade dodijeljene ovim natjecanjem ne podliježu razmjeni ili zamjeni s drugim
nagradama ili pogodnostima iz drugog natjecanja koje sponzorira ORIFLAME ili
iz drugih ORIFLAME komercijalnih programa, niti se mogu zamijeniti za novčanu
vrijednost.
Ako se utvrdi da bilo koji materijal, objava, radnja ili zadatak ima uvredljivu ili
neadekvatnu komunikaciju, ili pokušaj da se napadne integritet, osobnost bilo
kojeg pojedinca ili entiteta ili gdje postoji bilo kakav pokušaj da se obezvrjeđuje
bilo koji pojedinac ili entitet ili sadrži nešto što je, prema mišljenju ORIFLAMEA,
ponižavajuće ili pogrdno, takav sudionik će automatski biti diskvalificiran iz
natjecanja.
Podnošenjem bilo kakvih materijala, radnji ili zadataka u sklopu natjecanja i na
bilo kojoj ORIFLAME platformi, izjavljujete i jamčite da isti ne krše nikakva
autorska prava, zaštitne znakove, vlasnička prava, prava na privatnost ili
publicitet bilo koje osobe, ili bilo koje drugo pravo bilo koje treće strane i da
imate puno i neograničeno pravo prenositi i dijeliti te materijale, radnje ili
zadatke, tako da ne oštetite i ORIFLAME i ne prenesete mu bilo kakve
odgovornosti ili potraživanja za iste.
Sva autorska prava, prava na dizajn ili druga prava intelektualnog vlasništva koje
je stvorio sudionik za ovo natjecanje pripadaju ORIFLAMEU apsolutno i mogu se
koristiti neograničeno i neprestano od strane ORIFLAMEA ili bilo kojeg njegovog
partnera ili zastupnika. Sudionici se neopozivo odriču prava na intelektualno
vlasništvo koje bi im trebalo pripadati dodjeljujući ih besplatno u potpunosti u
korist ORIFLAMEA.
Svi SUDIONICI i POBJEDNIK moraju imati boravište u Hrvatskoj i najmanje 18
godina.
Svi pobjednici natjecanja su isključivo odgovorni za sve poreze i / ili naknade, kao
i za sve dodatne troškove koji mogu nastati dodjeljivanjem nagrada.
Ako navedena nagrada postane nedostupna iz bilo kojeg razloga, ORIFLAME je
po vlastitom i apsolutnom nahođenju može zamijeniti nagradom slične ili
jednake vrijednosti.
ORIFLAME zadržava pravo da isključivo i apsolutno odluči prekinuti ovo
natjecanje u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.
ORIFLAME zadržava pravo da u svom jedinom i apsolutnom nahođenju izmjeni
ove uvjete u bilo kojem trenutku.

