
Dukat mliječna industrija dioničko društvo (dalje: Organizator) raspisuje kreativni natječaj pod 
nazivom “MORE SALAKISA” (dalje: Natječaj) 
 
ORGANIZATOR NATJEČAJA 
Dukat mliječna industrija dioničko društvo, Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, OIB: 
25457712630  
 
CILJEVI NATJEČAJA 
Natječaj se priređuje u cilju promocije proizvoda i robne marke „President“ te nagrađivanja 
vjernosti potrošača.  
 
TRAJANJE NATJEČAJA 
Nagradni natječaj odvija se u 6 krugova: 

1. krug od 3. do 14.7. 
2. krug od 15. do 21.7. 
3. krug od 22. do 28.7. 
4. krug od 29.7 do 4.8. 
5. krug od 5. do 11.8. 
6. krug od 12. do 18.8. 

 
SUDIONICI NATJEČAJA 
U Natječaju mogu sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici 
Hrvatskoj (dalje: Sudionici). 
U Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Dukata d.d. i članovi njihovih užih obitelji (roditelj, 
supružnik, djeca, sestre i braća). 
 
OPIS NATJEČAJA 
Natječaj će se održat na Facebooku i Instagramu. 
Sudionici sudjeluju u Natječaju na način da u cijelom razdoblju trajanja Natječaja (od 03.07. 
do 18.08.) na Facebooku ili Instagramu uz #MoreSalakisa objave fotografiju omiljenog ljetnog 
jela sa Salakisom. 
Fotografije nemaju ograničenja dok su u skladu s vrijednostima robne marke „President“ te se 
istima ne krše zakonski propisi koji su na snazi u Republici Hrvatskoj i ne narušava ugled ili šteti 
interesima Organizatora i robne marke. Svaki sudionik ili sudionica u Natječaju smije 
sudjelovati koliko god puta želi.  
 
NAGRADE 
Stručni žiri će najbolje fotografije nagraditi pokon paketom President Salakis proizvoda. 
Nagrade nisu prenosive niti se mogu zamijeniti za novac.  
 
DOBITNICI I PREUZIMANJE NAGRADA 
Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke u inboks stranice (ime, prezime, adresu i broj 
telefona) u roku od 2 dana od dana objave rezultata Natječaja nakon čega će biti kontaktiran 
i obaviješten o isporuci nagrade od strane Organizatora. 
Ukoliko Organizator ne uspije sa sudionikom Natječaja ostvariti kontakt i dogovor za isporuku 
nagrade u roku od 2 radna dana od završetka Natječaja, sudionik Natječaja gubi pravo na 
preuzimanje nagrade.  



Dobitniku će nagrada biti dostavljena na adresu u roku od 30 dana od dana kada je dobitnik 
Organizatoru dostavio svoje podatke kako je opisano gore u tekstu. 
Sudionici koji sudjeluju u Natječaju, kao i dobitnik nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu 
od onih za koju su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladnom ovim Pravilima Natječaja. 
Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade 
prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima. 
 
OBJAVA REZULTATA 
Rezultati Natječaja i dobitnici bit će objavljeni na web stranici http://sirevi.hr/, Facebook 
stranici https://www.facebook.com/Sirevi.hr/  i Instagram storyju 
https://www.instagram.com/sirevi.hr/ najkasnije 7 dana od završetka od svakog kruga 
natječaja.  
 
AUTORSKA I SRODNA PRAVA 
Sudionici Natječaja, izjavljuju da je svaki prijavljeni rad originalno djelo sudionika Natječaja, da 
nije kopija tuđeg rada te da nisu povrijeđena ničija autorska prava ili prava intelektualnog 
vlasništva. 
Svaki sudionik je suglasan te razumije da će njegovi prijavljeni radovi potencijalno biti korišteni 
na sirevi.hr webu ili društvenim mrežama.  
Sudjelovanjem u Natječaju sudionici i pobjednici Natječaja bezuvjetno prenose na Dukat d.d. 
pravo objave, distribuiranja, reproduciranja i po potrebi prerade svojih radova u promotivne 
svrhe bez naknade i bez daljnje suglasnosti Sudionika, neograničeno vremenski, prostorno i 
sadržajno. 
 
OGRANIČENJA I ODRICANJA  
U slučaju promjene izbora nagrada iz objektivnih razloga, o tome će biti donesena posebna 
odluka. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila.  
Natječaj se može prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije 
odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu 
Natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora. 
 
O promjeni izbora nagrada i promjeni Pravila svi sudionici će biti pravovremeno obaviješteni 
objavom na http://sirevi.hr/ 
Sudionik podnošenjem prijave na Natječaj prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. 
Organizator Natječaja ne odgovara za posljedice u slučaju da je sudionik prijavio tuđi rad, 
odnosno plagijat, a na zahtjev autora će ukloniti svaki takav rad iz Natječaja. Organizator 
zadržava pravo ukloniti sa stranice sve prijave koje ocijeni neprimjerenima ili uvredljivima na 
rasnoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi, kao i sve prijave za koje postoji 
opravdana sumnja da nisu originalno autorsko djelo. Ako u bilo kojem trenutku Organizator 
posumnja u zlorabu mehanike Natječaja isti zadržava pravo isključenja sudionika iz Natječaja. 
Organizator zadržava pravo dopune Pravila u svrhu korekcije mogućih novonastalih 
nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja te njihovih sudionika.  
Facebook i Instagram ni na koji način nisu povezani s ovim Natječajem.  
 
KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA 
Sudionici u Natječaju sudjelovanjem, odnosno slanjem podataka Organizatoru Natječaja, 
očituju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila te potvrđuju da su pročitali i 



razumjeli obavijesti o obradi osobnih podataka koje čine prilog ovima Pravilima. U odnosu na 
sve sudionike Organizator će obrađivati njihovo korisničko ime na Instagramu te fotografiju, a 
u odnosu na dobitnika i dodatne osobne podatke (ime i prezime te adresu na koju će nagrada 
biti dostavljena). Sve navedene podatke koristit će isključivo u svrhu organizacije i provođenja 
Kreativnog natječaja, budući da su mu oni nužni za odabir i kontaktiranje natjecatelja, provjeru 
ispunjavanja uvjeta natječaja te objavu dobitnika i dodjelu nagrade. Detaljne informacije o 
obradi osobnih podataka (svrhama, razdobljima čuvanja podataka, pravima ispitanika, itd.) 
prilog su ovih pravila i čine njihov sastavni dio (PRILOG – OBAVIJESTI O OBRADI OSOBNIH 
PODATAKA). 
  
 
Ovaj kreativni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom (u vl. Facebooka, u daljnjem 
tekstu: Facebook), Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo 
za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete društvu DUKAT d.d., a ne 
Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i 
fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i 
trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Instagram 
(Facebook) stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te DUKAT d.d. ne snosi 
odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih 
trećih osoba. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj i označili našu 
Instagram stranicu (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo koje osobne podatke i sl.) 
da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. 
 
U slučaju spora između Organizatora i sudionika Natječaja nadležan je Općinski građanski sud 
u Zagrebu. 
 
 
U Zagrebu, 02.7.2019 
 
Organizator 
DUKAT d.d. 
 


