
Pravila kreativnog natječaja “Cineplexx te vodi u LifeClass 

Terme Sveti Martin” 

 

Članak 1. Priređivač nagradnog natječaja 

Priređivač kreativnog natječaja su Cineplexx HR d.o.o. i LifeClass Terme Sveti Martin 

Članak 2. Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja 

Naziv kreativnog natječaja je “Cineplexx te vodi u LifeClass Terme Sveti Martin”. 

Kreativni natječaj Cineplexx HR d.o.o. održat će od 24.01.2020. do 10.02.2020. na Instagram 

profilu Cineplexx Hrvatska. 

Članak 3. Svrha nagradnog natječaja 

Svrha kreativnog natječaja je jačanje povezanosti s posjetiteljima Cineplexxa. 

Članak 4. Nagrada 

Ukupan fond nagrade za kreativni natječaj sastoji se od: 

• Smještaj u hotelu Spa Golfer****  

• Zdravi i domaći buffet doručak s neograničenim pićem (kava, domaći sok, domaći čaj) 

• 1x buffet večera s bogatim izborom tradicionalnih i lokalnih specijaliteta (Međimurska 
večer petkom) 

• 1x romantična večera uz svijeće i butelju nagrađivanog međimurskog vina 

• 1x yoga trening s uključenim ioniziranim čajem prema redovnim terminima (60 min) 

• 1x mindfulness meditacija i detoksificirajuće vježbe disanja prema redovnim terminima 
(60 min) 

• 1x ulaz u Svijet sauna tijekom boravka (180 min) + program u parnoj sauni po vlastitom 
izboru + zdravi smoothie 

• 1x love surprise u sobi 

• Neograničeno kupanje u termomineralnom bazenskom kompleksu The Temple of Life 
(noćno kupanje do 23 h - petkom, subotom i dan prije praznika) 

• Neograničeno kupanje u ljetnom Aquaparku Martilandia (lipanj - rujan) 

• Neograničeno korištenje hotelskog fitness centra i fitness centra u sportskoj dvorani 

• Wellness set u sobi za hotelske goste (bio kozmetika, papuče, ogrtač, torba) 

• Animacijski program prilagođen svim uzrastima 

• Živa glazba petkom u Pubu Potkova  

• Besplatni WiFi u Resortu 

 



PONUDA NE UKLJUČUJE: 

• Boravišna pristojba je 1,35 EUR ili 10 kuna po osobi/noćenju  

 

Članak 5. Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju 

Za sudjelovanje u kreativnom natječaju potrebno je u komentar objave natječaja, isključivo na 

Instagram profilu Cineplexx Hrvatska, postaviti komentar na zadanu temu najkasnije do 

10.02.2020. do 12:00 sati. 

Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnom natječaju od 24.01. do 10.02.2020 do 12:00 sati 

automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi jedan najkreativniji komentar. 

U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi punoljetni građani s 

prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim djelatnika Cineplexx HR d.o.o. i povezanih društava te 

članova njihove uže obitelji. Svaki sudionik može sudjelovati s jednom prijavom u nagradnom 

natječaju odnosno jednim komentarom ispod objave. 

Unosi koji su nekompletni ili na bilo koji način neadekvatni neće ući u bazu za odabir dobitnika. 

Pravo na sudjelovanje u Kreativnom natječaju ostvaruje se ostavljanjem autorskog komentara 

korisnika ispod objave koja komunicira nagradni natječaj na zadanu temu i u zadanom roku. 

Dobitnik će biti nagrađen u vrijeme definirano propozicijama. Ako u bilo kojem trenutku 

priređivač posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržavamo pravo brisanja prijave 

i isključenja korisnika iz natječaja. 

Članak 6. Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira 

Odabir dobitnika nagrade obavit će se 10.02.2020. 

Jedan autor najkreativnijeg komentara osvaja romantičan vikend u LifeClass Termama Sveti 

Martin od 14. do 16.2.2020.  

 

Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na: 

1. Prijavljivanje komentara i fotografije koja nisu autorska ili za koje se nema pravo korištenja. U 

ovom slučaju priređivač će direktno kontaktirati natjecatelja, koji je dužan odgovoriti u roku od 

24 sata na direktan upit te pružiti dokaze o autorskom djelu. Ukoliko natjecatelj to ne učini, 

komentar ili fotografija će biti uklonjeni iz natječaja. 

2. Prijavljivanje komentara i fotografije uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju 

javne ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi. U gore navedenim 

slučajevima priređivač zadržava pravo istog trenutka ukloniti komentar, te natjecatelja isključiti 

iz natječaja bez dodatnog direktnog obraćanja prema natjecatelju. Priređivač natječaja zadržava 



pravo konačne odluke o brisanju komentara i diskvalifikaciji korisnika za slučajeve kršenja 

pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku nije predvidio. 

Priređivač zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih novonastalih 

nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja, te njihovih sudionika. 

Nagradni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja 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 Facebook 

stranice Cineplexx Hrvatska. Priređivač zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije 

za koje smatra da iziskuju neke promjene u pravilima natječaja. 

Članak 7. Objava rezultata nagradnog natječaja 

Rezultati kreativnog natječaja bit će objavljeni na Instagram profilu Cineplexx Hrvatska u 

komentaru objave natječaja i u zasebnoj objavi, najkasnije 10.02.2020. do kraja dana. 

Nakon objave pobjednika, potrebno je od istog da pošalje osnovne osobne podatke: ime i 

prezime, e-mail adresu i broj mobitela putem poruke na Instagram profilu Cineplexx Hrvatska. 

Članak 8. Način i rok preuzimanja nagrada 

Dobitnik će nagradu primiti u obliku vouchera na svoju e-mail adresu. 

Rok iskoristivosti vouchera je od 14.2. do 16.2.2020. 

Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade 

prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku/cima. 

Članak 9. Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja 

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju objavljuje se 24.01.2020. na službenoj web stranici 

Cineplexx Hrvatska. 

Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima korištenja. 

Članak 10. Mogućnost prekida nagradnog natječaja 

Nagradni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja 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 Facebook 

stranice Cineplexx Hrvatska. 

Priređivač zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju 

neke promjene u pravilima natječaja. 

Zagreb, 24.01.2020. 

Cineplexx HR d.o.o. 



*Cineplexx Hrvatska poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti 

Vaše osobne informacije osim za preuzimanje nagrada (ime, prezime, e-mail, adresa i broj 

mobitela). Popis nagrađenih uključivat će: ime i prezime, odnosno korisničko ime Instagram 

profila. 

** Tvrtka Facebook Inc. ni na koji način ne sponzorira, potiče ili upravlja, niti je na ikoji način 

povezana s kreativnim natječajem koji priređuje Cineplexx Hrvatska. 

 


