Nagradni natječaj „Papica fest“
Pravilnik
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom “Papica fest” (u daljnjem tekstu “Natječaj”) je
METRO Cash & Carry, Jankomir 31, 10 090 Zagreb, OIB: 38016445738 (u nastavku
“Organizator”). Natječaj se priređuje s ciljem promocije kampanje „Papica fest“ i restorana
koji sudjeluju u kampanji. Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena na Internet
stranicama METRO-a (www.metro-cc.hr).
1. PRAVO SUDJELOVANJA I TRAJANJE NATJEČAJA
U promotivnoj aktivnosti mogu sudjelovati svi građani i građanke Republike Hrvatske sa
stalnim prebivalištem u Hrvatskoj („Sudionici“) koji od 14.2. do 15.3. posjete restorane koji
su uključeni u akciju „Papica fest“ i konzumiraju hranu i piće.
2. KAKO SUDJELOVATI?
Da bi Sudionici sudjelovali u Natječaju potrebno je u razdoblju trajanja Natječaja (14.2.-15.3.)
a) Posjetiti restorane koji sudjeluju u promotivnoj kampanji, a mogu se pronaći na
portalu „Fina papica“ i označeni su oznakom „Papica fest“ (www.finapapica.hr)
b) Napraviti kreativnu fotografiju u restoranu
c) Objaviti fotografiju na društvenim mrežama (Facebook ili Instagram) uz hashtag
#papicafest i pritom označiti restoran koji je posjećen
d) Isključivo javne objave na društvenim mrežama uz #papicafest i oznaku restorana
ostvaruju mogućnost osvajanja nagrade. Javno nedostupne ili uvredljive objave neće
biti važeće i kao takve ne ostvaruju mogućnost osvajanja nagrade
3. ODABIR DOBITNIKA
Po završetku nagradnog natječaja, stručna komisija od tri (3) osobe koju odabire Organizator
rangirat će dva sudionika prema kriteriju kreativnosti. Najbolje plasirani Sudionici osvojit će
nagrade navedene u točki 4. ovog Pravilnika. Sudionici će o ishodu nagradnog natječaja biti
obaviješteni najkasnije osam (8) dana od završetka natječaja označavanjem profila ispod
njihove objavljene fotografije.
4. NAGRADE
Nagrade koje će Organizator podijeliti za dvije najkreativnije fotografije su dva iPhonea 11.
Svaki sudionik Natječaja može osvojiti samo jednu nagradu.
5. OPĆE ODREDBE
Sudionici mogu uputiti bilo kakva pitanja vezana uz ovaj Natječaj e-mailom na e-mail adresu:
info@metro-cc.hr, uz naznaku Predmet: “Nagradni natječaj – „Papica fest”.
Kako bi sudjelovali u Natječaju, Sudionici prihvaćaju sve uvjete i pravila Natječaja.
Sudjelovanje u Natječaju je besplatno za sve sudionike.

