Pravila in splošni pogoji nagradnega natečaja »Moj Frutek – Zmešaj čisto svoj
okus Frutka«
ORGANIZATOR: Organizator nagradnega natečaja »Moj Frutek – Zmešaj čisto svoj okus Frutka«
(v nadaljevanju: natečaj) je družba Fructal živilska industrija d.d., Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina
(v nadaljevanju organizator).
POGOJI SODELOVANJA V NATEČAJU:
Natečaj poteka v času od 26. novembra 2012 do 31. januarja 2013 na spletni strani www.mojfrutek.
com. Sodelujete lahko vsi slovenski državljani, stari nad 15 let, ki prek aplikacije na spletnem mestu
sodelujete v natečaju, ustvarite in v nagradni natečaj prijavite nov okus kašice ali soka Frutek ali
napišete slogan. V nagradnem natečaju ne morejo sodelovati pravne osebe in vsi, ki sodelujejo pri
organizaciji, trženju in izvedbi nagradnega natečaja in njihovi ožji družinski člani.
NAMEN NATEČAJA:
Namen natečaja je izbor novega okusa kašice, soka in slogana Frutek.
NAVODILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER POTEK NATEČAJA:
Udeleženci nagradnega natečaja sodelujete v natečaju z obiskom spletnega mesta www.mojfrutek.
com. Nakup ni pogoj za sodelovanje. V spletni aplikaciji z orodji, ki so na voljo, ustvarite svoj
okus kašice ali soka Frutek in/ali predlagate slogan.
Svoj predlog oddate tako, da po izboru sestavin kliknete na gumb Zmešaj in v obrazec na spletnem
mestu vpišete ime svojega malčka, označite embalažo, vpišete svoj vzdevek, ime in priimek, e-naslov
in označite strinjanje s temi pravili. S posredovanjem vseh potrebnih podatkov sodelujete v nagradnem
natečaju. Sodelujete lahko z največ 10 predlogi kašic in 10 predlogi sokov. Vsak predlog, pripravljen
skladno z navodili, bo takoj objavljen v Galeriji skupaj z imenom avtorja (vzdevek). Svoj predlog lahko
po želji objavite na svoji Facebook in Twitter strani, ali pa predlog posredujete svojim prijateljem prek
e-pošte.
Za objavljene predloge bo mogoče glasovati na spletnem mestu www.moj-frutek.com.
Uporabniki lahko oddate tudi svoj predlog slogana, in sicer tako, da v to namenjeno polje vpišete svoj
predlog, kliknete na gumb Nadaljuj in v obrazec na spletnem mestu vpišete svoj vzdevek, ime in
priimek, e-naslov in označite strinjanje s temi pravili. S posredovanjem vseh potrebnih podatkov
sodelujete v nagradnem natečaju. Predloge sloganov najprej pregledajo administratorji spletnih strani,
neustrezne slogane izločijo, ostale pa objavijo v Galeriji.
Organizator ima pravico iz natečaja in glasovanja izločiti katerokoli predlog, za katerega oceni,
da je vsebina žaljiva ali neprimerna oziroma da njena vsebina krši pravice tretjih oseb, vključno
s pravicami intelektualne lastnine tretjih oseb!
GLASOVANJE:
Vsak sodelujoči v natečaju lahko druge nagovarja h glasovanju za njegov predlog. Glasovanje bo
zaključeno 31. januarja 2013 ob 24. uri. Glasujete lahko uporabniki na spletnem mestu www.mojfrutek.com, in sicer tako, da v Galeriji pod izbranim predlogom kliknete gumb Glasuj. Na spletnem
mestu se izpisujeta dve lestvici – na prvi so predlogi razvrščene po aktualnosti (glede na datum
prijave), na drugi glede na število prejetih glasov. Dnevno lahko glasujete enkrat z enega računalnika
(oz. IP številke). V primeru kršitev pravil o glasovanju bodo vsi nepošteno pridobljeni glasovi
odstranjeni in ne bodo upoštevani pri končnem izboru.
IZBOR PREDLOGA:
Predloge bo ocenila in izbrala strokovna žirija, ki se bo sestala 4. februarja 2013 ob 14.00 uri.
Strokovno žirijo sestavljajo Fructalova vodja blagovne znamke, Fructalova vodja razvoja, predstavnik
podjetja Formitas in predstavnik podjetja Sedem. Žirija bo pri izboru upoštevala tudi glasove, ki jih
bodo posamezni predlogi zbrali na spletnem mestu www.moj-frutek.com.
Izbor strokovne žirije je dokončen. Pritožba nanj ni mogoča.

NABOR NAGRAD:
Podeljenih bo skupaj 92 nagrad:
• 2x polletna zaloga izdelkov Frutek
• 90x darilni paket Fructalovih izdelkov v vrednosti 20 €
Nagrade bodo podeljene na naslednji način:
Med 60 okusi kašic in sokov Frutek, ki bodo prejeli največ glasov, bo komisija izbrala zmagovalni
okus, podjetje Fructal pa ga bo izdelalo in postavilo na prodajne police. Komisija bo upoštevala 30
prvouvrščenih predlogov kašic in 30 prvouvrščenih predlogov sokov, skupaj torej 60. Teh 60 predlogov
bo nagrajenih z darilnim paketom Fructalovih izdelkov v vrednosti 20 €, zmagovalni predlog kašice ali
soka pa bo nagrajen s polletno zalogo izdelkov Frutek.
Med 50 slogani z največ glasovi bo komisija izbrala najboljšega, avtorico ali avtorja pa nagradila s
polletno zalogo izdelkov Frutek. Prvih 30 uvrščenih sloganov po številu glasov bo prejelo Fructalov
darilni paket v vrednosti 20 €.
Organizator se lahko odloči tudi podeliti več tolažilnih nagrad.
PREVZEM NAGRAD:
Nagrajenec bo o izboru strokovne komisije obveščen najkasneje 11. februarja 2013 prek e-pošte, na
naslov, ki ga bo vnesel ob oddaji svojega predloga.
V primeru izbora ustreznega slogana bo moral avtor slogana roku 10 delovnih dni od prejema
obvestila z organizatorjem podpisati avtorsko pogodbo, s katero bo na organizatorja prenesel vse
materialne avtorske pravice predloga, posredovati podatke, potrebne za pogodbo.
Po ureditvi vseh navedenih formalnosti bo nagrajenec objavljen na spletni strani www.moj-frutek.com
in drugih Fructalovih spletnih in Facebook straneh.
Nagrajenec natečaja se obvezuje, da bo organizatorju na voljo za promocijske aktivnosti, povezane z
natečajem (intervjuji, predstavitve …). Za navedene aktivnosti zmagovalcu ne pripada nobeno
denarno nadomestilo.
Če se nagrajenec na prejeto obvestilo ne bo odzval ali ne bo podpisal avtorske pogodbe, bo
organizator štel, da uporabnik ne želi sodelovati. V tem primeru je organizator prost vsakršnih
obveznosti. Lahko se odloči, da se nagrada ne podeli ali da se podeli drugim predlogom.
Nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator nagradnega natečaja ne prevzema nobenih
drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih tega natečaja. Organizator si pridržuje pravico,
da nagrad ne podeli, če ugotovi, da je nagrajeni v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili.
Sodelujoči lahko kadarkoli zahtevate odstranitev svoje vsebine. Odstranitev s spletnega mesta
www.moj-frutek.com sodelujoči zahtevate s poslanim e-sporočilom na info@fructal.si. V tem primeru
se sodelujoči tudi izključi iz nadaljnjega sodelovanja.
Organizator iz naslova posredovanih predlogov v natečaj, ki niso nagrajeni, nima nikakršne
odgovornosti, da bi te predloge uresničil ali v kakršnem koli smislu poplačal.
VAROVANJE PODATKOV:
Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega
dovoljenja sodelujočega v nagradnem natečaju ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti posredoval
tretjim osebam. Kdor sodeluje v natečaju, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo v družbi
Fructal d.d. ter uporabijo za namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi družbe Fructal d.d.,
za izdelavo tržnih analiz in prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe.
Pridobljene osebne podatke bo družba Fructal d.d. skrbno varovala in uporabljala v skladu z zakonom
ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom
o varstvu osebnih podatkov.
Če sodelujoči v natečaju ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v natečaju, uporabljajo za
namen obveščanja o novostih poslovanja oz. ponudbi družbe Fructal d.d., za izdelavo tržnih analiz in
prilagoditve obveščanja glede na morebitno segmentiranje ponudbe, mora poslati pisno zahtevo po
pošti na naslov Fructal d.d., Tovarniška c. 7, 5270 Ajdovščina ali po elektronski pošti info@fructal.si,
organizator pa mora ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.

KONČNE DOLOČBE:
Pravila in splošni pogoji tega natečaja so na voljo na spletni strani www.moj-frutek.com. Sodelujoči v
natečaju so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnegakoli spora
ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski
ali katerikoli drugi obliki.
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih natečaja bo organizator
sodelujoče obveščal z objavami na spletnem mestu www.moj-frutek.com.

