
 

 

 
Pravilnik nagradnog natječaja "         /          USUSTRET VALENTINOVU 2023 "  

Thalassotherapije Opatija na društvenim mrežama: Facebook i Instagram 
 
 
 

Članak 1. Organizator 
Organizator nagradnog natječaja je Thalassotherapia Opatija, M. Tita 188, 51410 Opatija, OIB 35372335047. 
Organizator potpuno oslobađa društvene mreže: Facebook i Instagram  od svih odgovornosti vezano uz ovaj 
nagradni natječaj.  
Članak 2. Trajanje nagradnog natječaja 
Nagradni natječaj provodi se od 2. veljače  2023. do 14. veljače 2023. na području Republike Hrvatske. 
Članak 3. Svrha nagradnog natječaja 
Nagradni natječaj  provodi se u svrhu promocije brenda Thalasso Wellness Centra Opatija te promocija ni na koji 
način nije sponzorirana, podržana, upravljana ili povezana s Facebookom i Instagramom. 
Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnom natječaju 
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je u razdoblju trajanja nagradnog natječaja 
(zaključno s 14. veljačom 2023.) sudjelovati kroz komentar ispod objave na Facebook stranici „Thalasso Wellness 
Centar Opatija“ /Instagram stranici „thalassotherapiaopatija“: "  š           š                          
              č  ?"  
U prijavi će se vrednovati kreativnost. 
Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju 
U nagradnom natječaju imaju pravo sudjelovati sve punoljetne fizičke osobe. 
Članak 6. Nagradni fond 
Na Facebooku i Instagramu nagradni fond  sadrži poklon bon u vrijednosti od 30,00 eur za uslugu „Dnevna wellness 
karta za dvije osobe“ (cjelodnevno korištenje: bazena, jacuzzia, fitness centra i spa relax zone u Thalasso Wellness 
Centru Opatija). Poklon bon je iskoristiv u samo jednom dolasku. Nakon proglašenja dobitnika, termin realizacije 
nagrade (poklon bona) dobitnik dogovara s Organizatorom nagradnog natječaja. Poklon bon vrijedi šest mjeseci i  
nije ga moguće mijenjati za novac. 
Članak 7. Način odabira i objava dobitnika 
Dobitnike će odabrati stručni žiri Thalassotherpije Opatija. Sve zaprimljene prijave će biti vrednovane po kriteriju 
kvalitete, originalnosti i kreativnosti. Ime i prezime dobitnika, odnosno oznaka dobitnika na društvenim mrežama, 
bit će objavljena najkasnije tjedan dana od završetka nagradnog natječaja. Proglašenje pobjednika će biti 
objavljeno na službenim stranicama Thalassotherpije Opatija i na društvenim mrežama: Facebooku i Instagramu. 
Dobitnici će biti obaviješteni putem privatnih poruka osobnih profila na društvenim mrežama preko kojih su 
sudjelovali prilikom prijave na natječaj. Ako se dobitnik ne odazove na pisanu obavijest putem privatne poruke 
unutar 7 (sedam) dana povratnom porukom da prihvaća nagradu, smatrat će se da je isti odustao od prijave na 
natječaj te će korisnik sa sljedećom najkreativnijom prijavom ostvariti pravo na nagradu po odabiru stručnog žirija. 
Članak 8. Objava podataka o dobitnicima i korištenje osobnih podataka 
Sudionici u nagradnom natječaju sudjelovanjem, očituju svoje prihvaćanje ovih pravila te bez daljnjeg pitanja i 
odobrenja ovlašćuju Organizatora da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke bez prava na bilo kakvu 
naknadu, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u objavi 



 

 

reportaža ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. 
Organizator će čuvati osobne podatke sudionika nagradnog natječaja sljedećih 120 dana od dana završetka 
nagradnog natječaja nakon čega će podaci biti uništeni. 
Sudjelovanjem u ovom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, Organizator može bez naknade koristiti i 
javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, sliku i 
druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog 
natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala 
vezanih uz nagradni natječaj. 
Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, 
prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika 
nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni 
natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima. 
Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik 
odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka. Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja 
osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta. Sudionik koji sudjeluje u 
nagradnom natječaju automatski prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da 
je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima. 
Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. 
Organizator ne preuzima odgovornost i otklanja bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi 
troškova, oštećenja ili gubitka nastalog radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja te tijekom sudjelovanja u 
istom. 
Članak 9. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila 
Sve pritužbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih pritužbi Organizator se obvezuje u što kraćem 
vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno, ako je to potrebno i ostale sudionike.  
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