Pravilnik natječaja

„Makeover osvoji i apartman skroji“
1) Opis natječaja
Sudionici natječaja registriraju se na stranici Emmezete, šalju četiri (4) fotografije kojima će
konkurirati u nagradnom natječaju. Samo fotografije koje imaju zadane elemente: apartman za
iznamljivanje već opremljen namještajem (dnevna, spavaća soba, kuhinja, kupaonica) +
tekstualno opisan apartman, (kvadratura, kat, da li ima balkon i mjesto u kojem se nalazi).
Apartman bez namještaja ne može biti predmetom makeovera. O konačnom pobjedniku odlučuje
tročlani žiri u sastavu: Vanda Christ (Emmezeta), Ivana Turčinov (Emmezeta) i Nataša Pleše
(Emmezeta) Dodijelit će se jedna (1) nagrada, prema ocjeni žirija. Prijavom u nagradni natječaj,
sudionik pristaje da u email sandučić povremeno dobiva newsletter Emmezete.
2) Kako sudjelovati?
Registracija se vrši na stranici Emmezete, prijavom email adrese te osobnih podataka (ime i
prezime, adresa i broj mobitela) na stranici Emmezete te je potrebno poslati fotografije za
nagradni natječaj. Svaki sudionik ima pravo sudjelovati s četiri (4) fotografije. Nepotpuno
popunjeni profili ne mogu osvojiti nagradu. Savjet: okrenite fotoaparat horizontalno, kako bi slika
u galeriji bila velika!
3) Rokovi
Trajanje natječaja: od 31. siječnja do 23. veljače.2014.
Pobjednika ćemo objaviti do 3. ožujka 2014.
4) Nagrada
Makeover apartmana u vrijednosti do 15.000kn (slovima petnaesttisuća kuna). Makeover
obuhvaća namještaj i dekoraciju (prateća oprema), soboslikarske radove, dopremu i montažu.
Makeover ne obuhvaća parketarske i keramičarske radove.

5) Plan odrade makeovera
a) Obilazak lokacije i snimanje/fotografiranje odabranog apartmana
b) Idejni prijedlog i dogovor (odabir namještaja i prateće opreme i dodataka)
c) Soboslikarski radovi (ako je potrebno)
d) Montiranje namještaja i opremanje detaljima i dekoracijom
e) Fotografiranje uređenog apartmana
Realizacija nagrade odvija se po dogovoru između dobitnika i priređivača. Mađusobna prava i
obveze biti će regulirana posebnim ugovorom o izvođenju Makeovera apartmana. Također
dobitnik pristaje na fotografiranje stanja apartmana prije i poslije. Nastale fotografije su trajno
vlastništvo priređivača i možde ih koristiti u svrhu vlastite promocije. Rok za početak radova je
10.ožujak a maksimalan rok za završetak 21.ožujak 2014.
6) Autentičnost fotografija
Priređivač ima pravo u svim fazama natječaja zatražiti dokaze o autentičnosti pristiglih fotografija,
Napomena: Nije dozvoljena upotreba photoshopa ili bilo kakva intervencija u slici - slike moraju

biti izvorne!
7) Opći uvjeti natječaja
Natječaj je otvoren za sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje
za vrijeme natječaja ispune sve potrebne uvjete za sudjelovanje.
Emmezeta može i smije koristiti podatke korisnika u bilo koju svrhu na svojim stranicama (uz
obavezno navođenje autora) te u drugim medijima isključivo u svrhu promocije natječaja ili nekog
od budućih natječaja.
Emmezeta ima pravo koristiti e-mail adrese korisnika za slanje službenog newslettera, te broj
mobitela za slanje promo sms poruka.
Naknadno se može izvršiti provjera valjanosti autorskog prava sa slike, te tražiti na uvid mobilni
telefon prikazan na pobjedničkoj fotografiji.
U natječaju nemaju pravo sudjelovati zaposlenici priređivača i davatelja nagrada niti članovi
njihovih obitelji.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili za neki drugi proizvod a koji nije određen točkom 5
ovog pravilnika. Priređivač snosi troškove dostave, montaže i ostalih radova potrebnih za
uspješni makeover apartmana. Po završetku radova dobitnik i priređivač potpisuju Zapisnik o
primopredaji.
U slučaju nastupa okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao
predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, priređivač može privremeno ili trajno prekinuti natječaj te o
tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.
Nakon završetka natječaja priređivač može ponuditi suradnju određenom projektu koji je
sudjelovao u natječaju, za koji smatra da je zanimljiv za njegovo poslovanje.
Isto tako, po završetku natječaja priređivač ima pravo zadržati na svojim serverima sve projekte
koji su sudjelovali u natječaju, u prezentacijske svrhe.
Priređivač zadržava pravo ukloniti sadržaje koji krše prava i propise zakonodavstva RH ili
međunarodnog prava te sadržaj koji je uvredljiv, rasistički, vulgaran, šovinistički ili štetan na bilo
koji drugi način.

U Zagrebu, 30. siječnja 2014.g

