Uvjeti za sudjelovanje:
1. Domus Nobilis d.o.o., ulica Josipa Stadlera 76, Zagreb, OIB: 95477203184, krovna tvrtka
branda InDizajn, dalje navedena kao InDizajn organizira nagradni natječaj naziva Postani
dizajner na jedan dan u svrhu snimanja emisije InDizajn s Mirjanom Mikulec.
2. Nagradni natječaj Postani dizajner na jedan dan će se održati putem web prijave objavljene
na: www.indizajn.rtl.hr – potrebno je u cijelosti ispuniti upitnik sa svim informacijama te
priložiti četiri fotografije bilo koje prostorije koju je kandidat sam osmislio i uredio.
3. Prijave se zaprimaju od 5.6.2018. do 10.6.2018. Prijave zaprimljene izvan zadanog
vremenskog okvira neće se uzimati u obzir.
4. U natjecanju mogu sudjelovati svi građani Republike Hrvatske stariji od 18 godina.
5. InDizajn zadržava pravo da u bilo koje vrijeme zatraži bilo kojeg učesnika koji sudjeluje u
natjecanju dokaz o identitetu i/ili kvalificiranosti za sudjelovanje u natjecanju. Ako se od
sudionika zatraži takav dokaz, a sudionik ga ne pruži, InDizajn može, po vlastitom nahođenju,
diskvalificirati sudionika iz natjecanja. InDizajn će osobne podatke prikupljati i koristiti u
skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
6. Za sudjelovanje u natjecanju nije potrebna nikakva kupovina ili plaćanje bilo koje druge
naknade.
7. Smatra se da samim sudjelovanjem u natječaju sudionici prihvaćaju ove uvjete.

Kako sudjelovati
1. Za sudjelovanje u natječaju svaki sudionik mora odgovoriti na sva pitanja na gore navedenom
linku za web prijavu i priložiti četiri fotografije prostora s kojim se prijavljuje za natječaj.
2. Moguća je samo jedna prijava na natječaj po osobi. Višekratne prijave jedne osobe na
natječaj biti će diskvalificirane.
3. Neovisni žiri sastavljen od predstavnika tvrtke Domus Nobilis odabrat će dvanaest dobitnika
natječaja na temelju kreativnosti i inovativnosti pokazanoj u odgovoru na pitanje „Zašto baš
ja zaslužujem biti dizajner na jedan dan?“ te iz priloženog primjera prostorije koju su
samostalno uredili.
4.

Imena pobjednika natječaja bit će objavljena na internetskoj stranici InDizajn
(www.indizajn.rtl.hr). Svi dobitnici natječaja dobit će i mail obavijest o daljnjim koracima.

Nagrade
1. Pobjednicima natječaja InDizajn će omogućiti sudjelovanje u emisiji te natjecanje s
protukandidatom u svrhu osvajanja glavne nagrade, poklon bona u vrijednosti od 2000 kuna i
utješnu nagradu jedan proizvod iz asortimana Lesnine u vrijednosti do 500 kuna koji se može
iskoristiti u bilo kojoj poslovnici Lesnine.
2. Datum snimanja dogovorit će se u suradnji između InDizajn stručnjaka i dobitnika natječaja, a
bit će proveden do kraja rujna 2018.

3. Sve su nagrade neprenosive i bespovratne te se o njima ne može pregovarati. Kao zamjena za
cijelu nagradu ili dio nagrade ne može se davati gotovina ili zajam. InDizajn zadržava pravo
nagradu zamijeniti drugom nagradom u slučaju djelovanja više sile. Bilo koji porezni dug koji
može nastati kao posljedica primljene nagrade ili u vezi s njom platit će dobitnici.
4. InDizajn zadržava potpuno pravo odabrati drugog pobjednika u slučaju da ima opravdane
razloge vjerovati da se sudionik ponašao/la na način koji odstupa od ovih uvjeta te im se
protivi ili na način koji InDizajn smatra neprikladnim, otegotnim, nezakonskim ili uvredljivim.

Odgovornosti i dopuštenja
1. InDizajn ne preuzima odgovornost ni za kakve pogreške u mreži, računalu ili softveru koje
mogu ograničiti ili odgoditi slanje ili primanje prijava sudionika putem weba. Dokaz o slanju
nije dokaz o primanju poruke.
2. InDizajn neće biti odgovoran ni za kakav gubitak koji može uzrokovati odgoda, otkazivanje,
kašnjenje ili promjene nagrade izvan kontrole tvrtke Domus Nobilis d.o.o. ili za djelo ili
propust bilo kojeg dobavljača treće strane. Domus Nobilis d.o.o. ne isključuje i ni na koji način
ne ograničava odgovornost za smrt ili osobne ozljede do kojih može doći zbog našeg nemara,
prijevare ili uslijed nepredvidivih okolnosti.
3. Za sudjelovanje u natjecanju sudionici moraju odgovoriti na sva pitanja iz upitnika, što
uključuje osobne podatke.
4. InDizajn će ove osobne podatke sudionika koristiti u svrhe vođenja natjecanja te
kontaktiranja odabranih natjecatelja. Sudjelovanjem u ovom natjecanju i pružanjem ovih
informacija svaki sudionik pristaje na korištenje osobnih podataka prihvaćanjem uvjeta
korištenja.
5. Dobitnici natječaja se obvezuju doći na lokaciju snimanja (Lesnina Jankomir, Zagreb) za
potrebe snimanja i fotografiranja te daju dopuštenje za snimanje i fotografiranje sebe.
Dobitnik ovim potvrđuje da nema interesa u rezultatima i primicima iz fotografiranja,
snimanja, snimanja na video vrpci i/ili snimanja u skladu s ovim dokumentom, te Dobitnik
ovim trajno daje InDizajnu sva prava u cijelom svijetu, u, na, i vezano uz sve takve snimke,
uključujući bez ograničenja pravo na: korištenje, montažu, adaptiranje, izmjenu, revidiranje,
brisanje, dodavanje i/ili ponovno aranžiranje, kombiniranje s bilo kojim drugim djelima,
objavljivanje, izlaganje, emitiranje, prijenos, proizvodnju, dupliciranje, pokazivanje,
distribuiranje, eksploataciju i/ili raspolaganje takvim snimkama u cijelosti ili djelomično na
bilo koji način u bilo kojim i svim medijima bilo da su poznati ili naknadno pronađeni,
uključujući internet, te da ovlasti druge da to učine, sve u vezi s aktivnostima InDizajna i
matične tvrtke Domus Nobilis d.o.o.
6. Ništa ovdje navedeno ne obvezuje InDizajn da fotografira ili snima, koristi bilo koje od
snimaka ili da drugačije koristi lokaciju ili da Dobitnika spomene u uvodnom dijelu uratka u
slučaju da snimke ne budu korištene.
7. Ovo natjecanje i bilo koji spor ili tužba koji proiziđu iz njega ili u vezi s njime pokrenut će se i
odvijati u skladu sa zakonima Republike Hrvatske pred nadležnim sudom u Zagrebu.
Domus Nobilis d.o.o.

