PRAVILA NATJEČAJA ''VJERUJ U SEBE''

1. Organizator i pokrovitelj natječaja te kontrolor osobnih podataka je SIA "Himalaya Drug
Company" sa sjedištem u Elizabetes iela 11-10, Riga, LV-1010, Latvija, PDV ID:
LV40003785707; (u daljnjem tekstu ''Organizator i pokrovitelj natječaja'').

2. Organizator i pokrovitelj natječaja imenuje povjerenstvo (u daljnem tekstu "Komisija za
natječaj"). Komisija za natječaj ocjenjuje izvođenje natječajnih zadataka sudionika natječaja.
Zadatak Komisije je također osigurati pravilno vođenje natječaja te donošenje odluka o
pitanjima u kojima postoji neslaganje u vezi s Natječajem, uključujući i tumačenje Pravila.

3. Sudjelovanje u natječaju podrazumijeva čitanje i razumijevanje Pravila natječaja.

4. Natječaj počinje 03.07.2017 u 12:00 i završava 1.08.2017 u 18:00 po lokalnom vremenu.

5. Natjecanje je namijenjeno fanovima Himalaye Herbals u Hrvatskoj. Osobe s ograničenom
poslovnom sposobnošću mogu sudjelovati u natjecanju samo uz suglasnost svog zakonskog
skrbnika da sudjeluju u natječaju. Odgovor je prihvatljiv za natjecanje samo ako autor ima
autorska prava.

6. Uvjeti i tijek natječaja:
Sudionici trebaju na aplikaciji natječaja dostupnoj na http://otkrijteneemgurua.hr/ objaviti
vlastiti i originalni video zapis u kojem pokazuju što ih čini sretnim i kako im njegovana koža
lica omogućuje da uživaju u svakom trenutku! Natječaj je otvoren za sve.
Svi video zapisi trebaju biti objavljeni preko aplikacije dostupnoj na web stranici
http://otkrijteneemgurua.hr/
7. Uvjet sudjelovanja u Natječaju je prihvaćanje odredbi Pravila natječaja. Prijavom na natječaj
podrazumijeva se da je Sudionik pažljivo pročitao Pravila natječaja, prihvaćanje Pravila i
pristanak na njegove odredbe. Svaki sudionik je dužan poštivati Pravila natječaja.

8. Za sudjelovanje u natječaju potrebno je imati registrirani i aktivni Facebook račun i pristati na
obradu osobnih podataka potrebnih za pravilno vođenje Natječaja i isporuku nagrada.
Aplikacija natječaja ima pravo prikupljati i koristiti sljedeće podatke korisnika Facebooka:
ime, prezime i e-mail adresu sudionika.

9. Slanjem video zapisa, Sudionik potvrđuje da ima pristanak osoba prikazanih na videozapisu
da koristi njihovu sliku. Organizator i pokrovitelj natječaja zadržava pravo tražiti odštetu za
bilo kakvu štetu nastalu Organizatoru u vezi s neispunjavanjem uvjeta Sudionika iz
prethodnih rečenica . Sudionik se slaže s obradom i dijeljenjem svoje slike u aplikaciji
natječaja, na Facebook stranicama Organizatora
(https://www.facebook.com/HimalayaHerbalsHrvatska/), na web stranicama Organizatora i
pokrovitelja natječaja te na onima mjestima i u marketinškim aktivnostim koje Organizator i
pokrovitelj natječaja priprema u suradnji s trećim stranama.

10. Organizator i pokrovitelj natječaja zadržava pravo tražiti odštetu za bilo kakvu štetu nastalu
organizatoru u vezi s neispunjavanjem uvjeta iz prethodnih točaka ovih Pravila. Organizator
nije odgovoran za kršenje zakona od strane sudionika videa, te za sva prava trećih osoba,
uključujući Zakon o autorskom pravuakon i Zakon o imovinskom pravu.

11. Sudjelovanjem u natječaju, Sudionici nedvosmisleno prihvaćaju sva pravila i odredbe iz ovih
Pravila.

12. Organizator i pokrovitelj natječaja osigurava 14 nagrada za pobjednike. Nagrada za prvo
mjesto je Iphone 7 32 GB i Himalaya Herbals Neem poklon set.Nagrada za drugo mjesto je
Hoverboard i Himalaya Herbals Neem poklon set. Nagrada za treće mjesto je 1000 kuna na
potrošačkoj kartici i Himalaya Herbals poklon set. Dodatne nagrade su 7 Himalaya Herbals
Neem poklon setova za autore ostalih najzanimljivijih videa. Nagrade nisu prenosive na druge
osobe. Nije moguća zamjena nagrade za neku drugu nagradu niti za novčanu naknadu.

13. Pobjednici će biti sudionici čiji su video zapisi, od strane Himalaya komisije, ocijenjeni kao
kreativni i zanimljivi. Komisija donosi odluku o pobjednicima najkasnije u roku 8 radnih dana
nakon završnog datuma natječaja. Komisija će odabrati 10 pobjednika čije prijave i video
zapise Komisija ocjeni kao najreprezentativnijim i najzanimljivijim te one koji najbolje ispune
uvjete natječaja.

14. Rezultati će biti objavljeni 08. kolovoza 2017, pod nagradnim upisom objavljenim na web
stranici: http://otkrijteneemgurua.hr/
15. Uvjet primitka nagrade je prihvaćanje Pravila i slanje svojih osobnih podataka (ime, prezime,
adresa, telefonski broj) na sljedeću e-mail adresu: neem.guru@gmail.com najkasnije 7 dana
nakon što se objave Rezultati natječaja.

16. Ako dobitnik ne dostavi podatke ili dostavi netočne podatke u roku koji odredi Organizator i
pokrovitelj natječaja (7 dana), pobjednik gubi pravo na nagradu. U slučaju netočnih ili
nepotpunih podataka u prijavi, pobjednik također gubi pravo na nagradu.

17. Organizator i pokrovitelj natječaja dostavlja nagradu samo jednom. U slučaju ne prikupljanja
nagrade, smatra se da se dobitnik odriče iste te nema pravo na bilo kakve zahtjeve. Nagrade
će biti uručene isključivo pobjednicima. Prilikom uručenja nagrada dobitnicima, potrebno je
pokazati neki dokument s fotografijom kojom se potvrđuje identitet dobitnika (osobna
iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola). Sudionik se može odreći prava na nagradu, ali ne
može prenijeti nagradu trećoj strani ili zatražiti zamjenu za novačnu naknadu niti bilo koji
drugi oblik naknade.

18. Organizator nije odgovoran ukoliko se nagrade ne isporuči pobjedniku, a da nije njegova
krivnja. To se posebno odnosi na to kada sudionici natječaja unesu pogrešne ili nevažeće
podatke, kada dođe do promjene podataka o sudionicima, a za koje organizator nije bio
obaviješten ili ako je Sudionik prekršio Pravilima natječaja.

19. Sudjelovanje na natječaju je potpuno dobrovoljno. Organizator izjavljuje da će osobni podaci
prikupljeni i obrađeni od strane administratora osobnih podataka u vezi s Natječajem biti
korišteni samo u kontekstu i svrsi provođenja natječaja (posebno se odnosi na odabir
pobjednika i slanje nagrade), sukladno zakonu.

20. U Natječaj ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora i zaposlenici Pokrovitelja, kao i
osobe koje surađuju s tim subjektima kao ni članovi njihovih obitelji. Pod članove obitelji
smatraju se preci, potomci, braće i sestre, supružnici, usvojena djeca, kao i partnere koji žive
zajedno.

21. Kod slanja video zapisa, sadržaj istih ne smije kršiti zakon, moral, prava trećih osoba niti
opisivati situaciju ili događaj koji može prouzročiti prijetnju životu ili zdravlju ljudi ili životinja.
Sadržaj koji ne zadovoljavaju gore navedene uvjete, Komisija neće uzeti u obzir pri odabiru
pobjednika.

22. Sudionik se može odreći prava na nagradu, ali ne može prenijeti nagradu trećoj strani ili
zatražiti zamjenu za novačnu naknadu niti bilo koji drugi oblik naknade.

23. Natječaj ne podliježe odredbama Zakona o igrama na sreću.

24. Pokrovitelj natječaja je odgovoran za sve državne i lokalne poreze na vrijednost nagrada.

25. Organizator zadržava pravo izmjene Pravila.

26. Informacije o promjenama Pravila bit će objavljene na isti način na koji su objavljena ova
Pravila.

27. Organizator nije odgovoran za sudionike Natječaja koji unose nevažeće podatke u natječajnu
prijavu ili e-poštu. Osim toga, u slučaju da je pobjednik maloljetnik, pobjednik mora osigurati
u roku od 7 dana od objavljivanja rezultata natječaja za slanje na adresu:
neem.guru@gmail.com skan pisane izjave o suglasnosti maloljetničkog roditelja ili pravnog
skrbnik za sudjelovanje u natječaju.

28. Organizator ima pravo isključiti sudionike iz Natječaju, kao i odbiti dodijeliti nagradu
sudioniku ako je sudionik dao lažne ili nepotpune podatke potrebne i nužne za nagradu, u
slučaju neusklađenosti s odredbama ovih Pravila i u slučaju da Organizator primi informacije
o aktivnostima sudionika suprotno odredbama Pravila.

29. Organizator zadržava pravo na naglo otkazivanje / zatvaranje Natječaja.

30. Natječaj ni na koji način nije sponzoriran, podržan, upravljan ili izravno povezan s
društvenom mrežom Facebook niti njenim vlasnikom ili administratorom. Bilo kakva pitanja,
komentari i pritužbe vezane uz Natječaj trebaju biti upućeni Organizatoru, a nikako ne
vlasniku ili administratoru Facebook društvene mreže. Sudionik oslobađa Facebook od bilo
kakve odgovornosti za bilo kakvu štetu nastalu u svezi s Natječajem.

