Pravila nagradnog natječaja
Članak 1.
Priređivač nagradnog natječaja je Yammat d.o.o., OIB: 68563760676 , 10 000 Zagreb, Ulica Ivana Tkalčevića
88.
Članak 2.
Naziv nagradnog natječaja je “Pan Pilsner – pivo s okusom petka” Nagradni natječaj održat će se od 10.9. do
25.9.2020. u eteru Yammat FM-a svakim četvrtkom i petkom u vrijeme Drive Time Showa. Svaki četvrtak i
petak bit će proglašen po jedan dobitnik Pan Pilsner poklon paketa.
Članak 3.
Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima i promidžba branda Pan Pilsner.
Članak 4.
U nagradnom natječaju potrebno je odgovoriti točno na više pitanja od protivnika(stvoriti neoborivu
prednost). U slučaju izjednačenja, odgovara se na dopunsko pitanje. Svaki sudionik javljanjem u eter daje
privolu za obradu osobnih podataka u svrhu izvršenja nagradnog natječaja. Također, nakon objave dobitnika,
isti će na adresu nagradna@yammat.fm morati dostaviti svoje osnovne osobne podatke. U nagradnom
natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni građani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj
osim djelatnika Calsberg Hrvatska, Yammat d.o.o. i povezanih društava, članova njihove uže obitelji te oni koji
nisu sudjelovali na nagradnim natječajima Yammat FM-a unazad 6 mjeseci. Svaki sudionik može sudjelovati
sve do osvajanja nagrade nakon čega više nema pravo sudjelovati. Jedna osoba može osvojiti samo jednu
nagradu. Priređivač nije odgovoran ako osoba odbije preuzeti nagradu. Sudjelovanjem u natječaju sudionici
prihvaćaju pravila navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi audio podaci i podaci iz prijave
mogu objaviti u eteru i na internet stranicama Priređivača ili proslijediti Sponzoru u svrhu dostave nagrade.
Priređivač podatke zadržava idućih 6 mjeseci.
Članak 5.
Odabir dobitnika nagrade objavit će se u eteru čim prvi slušatelj dobi neoborivu prednost u odgovorima u
kvizu.
Članak 6.
Nagradni fond sadrži 6 poklon paketa Pan Pilsnera, pojedinačne vrijednosti 100,00 kuna. Ukupna vrijednost
nagradnog fonda je 600,00 kn

Članak 7.
Dobitnik će nagradu primiti na kućnu adresu. Jedna osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Priređivač nije
odgovoran ako osoba odbije preuzeti nagradu. Sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju pravila
navedena u ovom Pravilniku i dozvoljavaju da se njihovi podaci iz prijave mogu objaviti u eteru i na internet
stranicama Priređivača ili proslijediti Sponzoru u svrhu dostave nagrade. Priređivač podatke zadržava idućih 6
mjeseci.

Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave na web stranici www.yammat.fm, a njegova valjanost traje do
ispunjenja svih odredbi predviđenih pojedinim člancima Pravilnika.
Članak 9.
Sudjelovanjem u natječaju svaki sudionik prihvaća gore navedena prava i obveze iz ovog Pravilnika. U slučaju
mogućeg spora utvrđuje se nadležnost Općinskog suda u Zagrebu.
Članak 10.
Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja.
Članak 11.
Priređivač natječaja može isti staviti u privremeno stanje mirovanja ili ga u cijelosti prekinuti u slučaju
nastupa više sile i izraženih gospodarskih poremećaja. Yammat FM se ograđuje od eventualnih tehničkih
poteškoća tijekom natječaja. Priređivač natječaja ima pravo odbiti dodijeliti nagradu dobitniku natječaja ako
iz bilo kojeg razloga sumnja u malverzacije oko dobitka nagradnog natječaja.

Zagreb, 9.9.2020.

