Pravila i uvjeti natjecanja u INA nagradnom natječaju „INA te vodi na festival – dovedi festival na
Inu!“

Tema i svrha natječaja
Cijenimo trud fanova Ine na društvenim mrežama i zato želimo definirati pravila u kojima će se osjećati
zaštićenima. U natječaju želimo promovirati proizvode i usluge koje pruža INA te sponzorstva i projekte
koje podržava.

Trajanje i dinamika natječaja
Aktivnosti vezane uz nagradni natječaj obuhvaćaju razdoblje od 02. svibnja u 12 sati do 16. svibnja
2017. godine u 12 sati. Natječaj će biti organiziran prema trenutnim mogućnostima organizatora, INA
– Industrija nafte, d.d na način da se korisnici pozivaju da objave fotografiju na zadanu temu putem
svog Instagram profila. Tema fotografije je glazbeni festival, a fotografija mora sadržavati festivalski
rekvizit (svjetleće naočale, svjetleće rukavice, festivalsku odjeću…) i mora biti fotografirana na Ininom
maloprodajnom mjestu. Fotografija mora sadržavati poveznicu s glazbenim festivalima i Inom, a
fotografiju je potrebno postaviti na Instagram uz zadani hashtag #INA i #SeaStarFestival tako da je
javna odnosno vidljiva svim korisnicima. Priređivač najkreativnijih deset fotografija nagrađuje s dvije
festivalske ulaznice za Sea Star festival koji će se održavati u turističkom kompleksu Stella Maris u
Umagu 26. i 27. svibnja 2017. godine.

Pravila i uvjeti natjecanja
Pravo na sudjelovanje u nagradnom natječaju ostvaruje se objavljivanjem autorske fotografije
korisnika putem Instagram profila korisnika (objava mora biti otvorena za sve korisnike). Fotografija se
postavlja uz zadane hashtagove #INA i #SeaStarFestival.
Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu, a dva dobitnika s istim podacima (prezime i adresa)
smatraju se jednim dobitnikom.
Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja ili se ponaša
na neetičan način koji ovim pravilnikom nije predviđen, organizator zadržava pravo isključenja
sudionika iz natječaja, bez prethodnog obavještavanja.
Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih nepoštenih
radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika. Prijavljivanje uvredljivog ili vulgarnog sadržaja,
u kojima se spominju javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motiv neće se
tolerirati te u navedenim slučajevima organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti sudionikovu
fotografiju te ga isključiti iz natječaja bez dodatnog direktnog obraćanja prema natjecatelju.

Objava rezultata
Rezultati natječaja i dobitnici će biti objavljeni najkasnije u roku od pet radnih dana od završetka
natječaja putem objave na Ininom Instagram profilu, a dobitnici su dužni javiti se u inbox profila s
točnim podacima (ime, prezime, adresa i kontakt) u roku od 24 sata od proglašenja.

Pravo na nagradu
Sudionici koji sudjeluju u natječaju kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih
za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti
za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema
dobitniku/cima. Nagrade nisu prenosive.

Suglasnost s pravilima natječaja i uvjetima korištenja
Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima korištenja.

Dostupnost natjecanja/aplikacije
Priređivač nije odgovoran za dostupnost servisa Instagram i/ili komponenata koje taj servis osigurava
za normalno odvijanje natjecanja, kao ni za dostupnost internet poslužitelja. Instagram nije ni na koji
način povezan s ovim natječajem.

