PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
za najbolju selfie fotografiju „Dvorac, park i ja“

1. ORGANIZATOR NATJEČAJA
Grad Virovitica Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica, OIB: 89075064271, u daljnjem
tekstu: Organizator.

2. UVJETI SUDJELOVANJA
Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. Prijavljena
fotografija mora biti vlasništvo osobe koja sudjeluje u natječaju i ta osoba jamči da ima
sva prava na sadržaj vidljiv na fotografiji.

3. ZAŠTITA PODATAKA
Sudionici nagradnog natječaja slažu se da Grad Virovitica, kao upravitelj baze podataka,
njihove osobne podatke, posredovane u okviru sudjelovanja u nagradnom natječaju,
skuplja, održava i obrađuje u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU)
2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan
snage Direktive 95/46/EZ).
Pri prikupljanju i obradi osobnih podataka, Grad Virovitica koristi sve sigurnosne i
zaštitne mjere kako bi spriječila bilo kakav gubitak i/ili zloupotrebu prikupljenih osobnih
podataka, kao i bilo koji neovlašteni pristup, otkrivanje, izmjenu ili uništenje istih.
Grad Virovitica prikupljene podatke može upotrijebiti u svrhu obavještavanja o
nagradnom natječaju.
Sudionici u bilo kojem trenu od Grada Virovitice mogu zahtijevati prekid suglasnosti
obrade osobnih podataka na e-mail selfie@virovitica.hr

4. KARAKTERISTIKE FOTOGRAFIJE
Selfie fotografija mora biti vlastoručno snimljen autoportret autora (sam ili s drugim
osobama), pri čemu fotografija, uz navedene osobe, mora sadržavati motiv Integriranog
razvojnog programa „5 do 12 za Dvorac“ (motiv iz Gradskog parka ili sa šetnice, Dvorac
Pejačević, fontana)
Fotografije moraju biti isključivo u digitalnom obliku, u JPG formatu visoke kvalitete,
minimalnih dimenzija 2000 x 1600 piksela.
Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke niti potpise.

5. KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici trebaju svoje selfie fotografije s imenom, prezimenom i brojem
mobitela/telefona poslati na selfie@virovitica.hr u razdoblju od 7. svibnja 2019. do 16.
svibnja 2019. godine.
U predmetu e-maila potrebno je naznačiti „Nagradni natječaj“
Svaki sudionik može poslati najviše jednu fotografiju.
Prikupljene fotografije bit će objavljene u galeriji fotografija na službenoj web stranici
Organizatora, kao i službenoj Facebook stranici.

6.

NAČIN IZBORA NAJBOLJE SELFIE FOTOGRAFIJE

Najbolju selfie fotografija izabrat će Povjerenstvo u sastavu: Dario Vranek, Ivan
Borbaš i Martina Bašić.
Dobitnici će biti proglašeni u subotu, 18. svibnja 2019. u 11,30 sati na šetnici pored
Gimnazije Petra Preradovića u okviru predstavljanja IRP „5 do 12 za Dvorac“.
Također, imena dobitnika bit će objavljena putem službene Facebook stranice
Organizatora i službene web stranice Organizatora.

7.

FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada sastoji se od poklon kartica u novčanim iznosima od 400,00 kuna (za
prvo mjesto, 300,00 kuna (za drugo mjesto), 200,00 kuna (za treće mjesto) te 100,00
kuna (za četvrto mjesto).
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 1.000,00 kuna.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za drugu robu ili drugu uslugu.

8.

OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika bit će objavljena 18. travnja 2019. u 11,30 sati na šetnici pored
Gimnazije Petra Preradovića u okviru predstavljanja projekta „5 do 12 za Dvorac“.
Također, imena dobitnika bit će objavljena i na službenoj web stranici Grada
Virovitice, kao i službenoj Facebook stranici.

9.

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se njihovo ime i
fotografija mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom,
zvučnom, slikovnom i video materijalu.

10.

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje
Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.
Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem službene Facebook
stranice Organizatora.

11. ZAVRŠNE ODREDBE
Natječaj „Dvorac, park i ja“ koji se promovira putem Facebook stranice Organizatora
je jasno i nedvosmisleno odvojen od samog Facebooka.
Nagradni natječaj nije sponzoriran, potpomognut niti administriran od strane
Facebook-a.

