
Uvjeti i pravila sudjelovanja u nagradnom natječaju 
Članak 1. 
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom #vidimkaosova je Bilić Vision-Optika d.o.o. (u daljnjem tekstu Priređivač), 
Nova ves 11, 10 000 Zagreb. 
Ovim Pravilima Priređivač definira sudjelovanje u nagradnom natječaju na Instagramu i Facebooku pod nazivom #vidimka-
osova (dalje u tekstu: nagradni natječaj), u cilju promidžbe Bilić Vision Optike te unaprjeđenja prodaje istog i vezanog 
sadržaja. 
Članak 2. 
Nagradni natječaj počinje 20.05.2018. i traje do 25.05.2019. Dobitnika objavljujemo 29.05.2019. godine na Facebook i 
Instagram stranici Bilić Vision Optike.
Članak 3. 
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koje u 
proteklih godinu dana nisu osvojile nagradu u nekoj od nagradnih natječaja Priređivača.
Radnici Bilić Vision-Optike d.o.o. ne mogu sudjelovati u nagradnom natječaju. 
Članak 4. 
Kriteriji nagradnog natječaja nalažu da je za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno domišljato fotkati sebe uz 
cardboard postavljen u Zoološkom vrtu grada Zagreba (na kojem se nalazi maskota crvene pande i snježne sove), zapratiti 
Bilić Vision optiku na Instagramu ili lajkati stranicu na Facebooku, objaviti fotku, tagirati Bilić_vision_optiku uz hashtag 
#vidimkaosova i #bilicvisionoptika!
U nagradni natječaj ulaze samo one fotografije koje su pravilno objavljene te one koje se odnose samo na temu nagradnog 
natječaja zaključno do 25.05.2019. godine uz sve prije navedene kriterije.
Članak 5. 
Svaki sudionik može sudjelovati samo s jednom fotografijom. 
Članak 6.
Nagrada: samo je jedan dobitnik i on osvaja sunčane naočale ili dioptrijske okvire iz odabrane kolekcije od strane Bilić 
Vision-Optike d.o.o. Ukupna vrijednost nagrade je do 1.600,00 kuna
U ukupno izraženoj vrijednosti nagrade uključen je PDV u zakonski propisanom iznosu. 
Nagrada nije zamjenjiva za novac, niti se može zahtijevati financijski povrat po bilo kojoj osnovi. 
Dobitnik nema pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim iznosima od ovog pravilima utvrđenog iznosa.
Dobitnik preuzima nagradu u Bilić Vision Optici, na adresi Nova ves 11, 10 000 Zagreb.  
Članak 7.
Žiri Bilić Vision-Optike odabire najdomišljatiju fotografiju i objavljuje ime dobitnika u roku od 4 dana od dana završetka 
nagradnog natječaja 25.05.2019. 
Članak 8. 
Rezultat nagradnog natječaja i ime dobitnika bit će objavljen na službenom Bilić Vision Optika Facebook i Instagram profilu 
u roku od 4 dana od dana završetka nagradnog natječaja. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju dobitnik pristaje da 
se javno objavi njegovo ime i prezime. 
Članak 9.
Dobitnik je dužan preuzeti svoju nagradu u roku od 30 dana nakon objave dobitnika. Nakon isteka navedenog roka, dobitnik 
više nema pravo na preuzimanje nagrade. 
Članak 10. 
Sudionici nagradnog natječaja bit će upoznati s pravilima nagradnog natječaja na web stranici Bilić Vision-Optike (www.bilic-
vision-optika.hr).
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju sudionici prihvaćaju obveze iz pravilnika nagradnog natječaja. 
Članak 11.
Pogrešne i nepotpuno objavljene fotografije su nevažeće i kao takve ne ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnom 
natječaju.
Priređivač nagradnog natječaja ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, nepotpune ili krivo objavljene fotografije.
Članak 12.
Sve obaveze Priređivača prestaju činom uručenja nagrade dobitniku. 
Članak 13. 
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje 
nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem službenog 
Facebook i Instagram profila Bilić Vision Optike. 
Članak 14.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obaveze iz ovih pravila.


