PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA
„NATJECANJE KOJE NISTE OČEKIVALI“

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Germania Sport d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 34a, OIB: 75632766837 (u daljnjem
tekstu: Priređivač) priređuje nagradno natjecanje pod nazivom „Natjecanje koje niste
očekivali“.
Nagradno natjecanje regulirano je ovim Pravilima, kao natjecanje u kojem se nagrade
dijele ovisno o broju skupljenih bodova te se ne smatra nagradnom igrom u smislu
Zakona o igrama na sreću.
Osvojeni broj bodova i konačni poredak natjecatelja određuju individualne vještine
svakog pojedinog sudionika Nagradnog natjecanja - člana Germania Cluba te ni u
kojem pogledu ne ovisi o slučajnosti.
Članak 2.
Nagradno natjecanje se održava u razdoblju od 01.11.2013. do 23.12.2013. godine, s
time da se globalno nagradno natjecanje održava u ranije navedenom razdoblje od
01.11.2013. godine do 23.12.2013. godine, dok se lokalno mjesečno natjecanje
održava u slijedećim razdobljima;
- za mjesec studeni 2013. godine natjecanje (obračunski period) traje u razdoblju
od 01.11.2013. godine do 30.11.2013. godine,
- za mjesec prosinac 2013. godine natjecanje (obračunski period) traje u razdoblju
od 01.12.2013. godine do 23.12.2013. godine.
Članak 3.
Ova pravila nagradnog natjecanja biti će objavljena
www.germaniasport.hr dana 22. listopada 2013. godine.

na

stranicama

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnom natjecanju imaju isključivo članovi Germania Cluba.

NAČIN PRIKUPLJANJA BODOVA
Članak 5.
Član Germania Cluba koji želi sudjelovati u nagradnom natjecanju mora u razdoblju
trajanja natjecanja izvršiti uplatu listića prema kriterijima navedenim u nastavku ovog
Pravilnika.
Natjecateljski dan je period u kojem se obračunavaju bodovi na listiću. Svaki
natjecateljski dan ima:
1. period za uplatu listića (od 07,00 sati do 24,00 sati) i
2. period u kojem događaji (parovi) koji se nalaze na listiću moraju početi i završiti
kako bi se bodovali za taj natjecateljski dan (od 07,00 sati do 08,00h sati sutradan).
Listići se mogu uplatiti na bilo kom uplatnom mjestu ili na webu. Ukoliko se neki
događaj (par) prekine ili odgodi, on se ne uzima u obzir za obračun bodova.
U obračun bodova ulaze;
- prvi listić u danu koji igrač odigra uz korištenje kartice Germania Cluba u bilo kojoj
poslovnici, a za igrače na internetu prvi uplaćeni listić u danu.
samo događaji (parovi) koji počnu i završe u tijeku natjecateljskog dana u
kojem je listić uplaćen;
- listići sa minimalno 4, a maksimalno 15 parova;
- svi listići sportskog klađenja uključujući i sistemske listiće;
- gubitni listići.
U obračun ne ulaze listići klađenja na loto i klađenja uživo, te stornirani listići.
Bodovi se obračunavaju prema formuli:

umnožak pogođenih tečajeva na listiću
Bodovi osvojeni na listiću =
umnožak promašenih tečajeva na listiću
ukupni zbroj osvojenih bodova
na svakoj pojedinoj kombinaciji koja
ispunjava uvjete natjecanja
Bodovi osvojeni na sistemskom listiću =
broj kombinacija na listiću

Listić može maksimalno iznositi 200 bodova. Listići koji imaju preko 200 bodova se
svode na definirani maksimalni iznos.

Na osnovu bodova osvojenih u mjesecu formiraju se lokalna mjesečna (lista uplatnog
mjesta) i globalna rang lista (za trajanja cijelog natjecanja za sva uplatna mjesta).
Sve žalbe i prigovori vezano uz obračun bodova mogu se poslati na e-mail
help@germaniasport.hr

Matično uplatno mjesto igrača je uplatno mjesto gdje je igrač popunio “Pristupnicu” i
dobio svoju karticu Germania Club.
Svaki član ima mogućnost promjene matičnog uplatnog mjesta, u bilo kojem
vremenu i neograničeni broj puta.
Bodovi jednog natjecatelja vrijede za matično uplatno mjesto tog natjecatelja, bez
obzira gdje je listić uplaćen, da li u nekoj drugoj poslovnici ili preko web-a.
Lokalnu mjesečnu nagradu igrač može dobiti samo na uplatnom mjestu koje se
smatra matičnim za tog člana kluba, do 15. dana sljedećeg mjeseca.
Ukoliko natjecatelj promjeni u tijeku mjeseca matično uplatno mjesto, bodovi za
novo matično mjesto mu se obračunavaju tek po završetku tekućeg mjeseca, a svi
bodovi koje je skupio u tekućem mjesecu obračunavat će mu se na prvotnom
matičnom uplatnom mjestu.
Popunjavanje pristupnice Germania Clubu i preuzimanje kartice na uplatnom mjestu
automatski postavlja igraču to uplatno mjesto za matično. Tog mjeseca, igrač se
natječe na tom uplatnom mjestu. Za sljedeći mjesec, igrač će se natjecati na
uplatnom mjestu koje mu je bilo matično prvog u mjesecu u 00:00h.
OBAVIJESTI O RANG LISTI
Članak 6.
Objava rang listi za svaku poslovnicu te globalna rang lista će biti objavljivane svaki
dan trajanja nagradnog natjecanja na web stranici www.germaniasport.hr i u svakoj
pojedinoj poslovnici.
Izvješene rang liste prikazat će 100 najuspješnijih natjecatelja sa stanjem bodova na
prethodni dan.

Rang liste natjecatelja iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika će se objaviti na
način da će se navesti ime igrača, prvo početno slovo prezimena i broj kartice
Germania Cluba.
Svaki igrač nagradnog natjecanja sudjelovanjem na nagradnom natjecanju daje svoju
suglasnost za objavu njegovog imena i drugih potrebnih podataka sukladno
prethodnom stavku ovog članka Pravilnika.
NAGRADNI FOND
Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od lokalnih mjesečnih nagrada za svaku pojedinu poslovnicu
(uplatno mjesto) i globalnih nagrada za područje cijele države.
Lokalne mjesečne nagrade za svaku pojedinačnu poslovnicu (uplatno mjesto)
Priređivača;
1. Bicikl
2. Sportska torba, kapa, ručnik i boca
3. Sportska jakna
4. Set 4 krigle za pivo, karte i kockice
5. Germania poklon paket (majica, kapa, kemijska)
Globalne nagrade;
1. Volkswagen Golf 7
2. 2 ulaznice za finale Lige prvaka, put i smještaj
3. 2 ulaznice za finale Europske lige, put i smještaj
4. Skijanje Kronplatz, 7 dana za dvije osobe
5. Skuter
6. Playstation + FIFA
7. Smartphone Samsung Galaxy S4
8. Samsung LED TV
9. Nintendo Wii + sportski paket
10. Kućno kino
OBJAVA IMENA DOBITNIKA
Članak 8.
Neslužbeni rezultati odnosno imena dobitnika mjesečnih lokalnih nagrada biti će
objavljena na stranici www.germaniasport.hr i na svakom pojedinom uplatnom
mjestu, poslovnici Priređivača i to;

-

za mjesec studeni 2013. godine bit će objavljeni dana 01.12.2013. godine u 9,00
sati;
za mjesec prosinac 2013. godine bit će objavljeni dana 24.12.2013. godine u 9,00
sati.

Neslužbeni rezultati odnosno imena dobitnika globalne nagrade bit će objavljen dana
24.12.2013. godine u 9,00 sati na stranici www.germaniasport.hr.
Službeni rezultati biti će objavljeni nakon provjere eventualno pristiglih prigovora i to;
- dobitnici lokalnih mjesečnih nagrada za mjesec studeni 2013. godine bit će
objavljeni dana 03.12.2013. godine u 9,00 sati;
- dobitnici lokalnih mjesečnih nagrada za mjesec prosinac 2013. godine bit će
objavljeni dana 27.12.2013. godine u 9,00 sati;
- dobitnici globalnih nagrada bit će objavljeni dana 27.12.2013. godine u 9,00 sati.
U slučaju da dva ili više natjecatelja imaju jednaki broj bodova, kriterij koji se uzima u
obzir prilikom rangiranja je dužina članstva u Germania Clubu, tj.prednost ima igrač
koji se vremenski prije učlanio u Germania Club.
Sudjelovanjem u Nagradnom natjecanju igrač pristaje na objavu svojih osobnih
podataka i ovlašćuje Priređivača da upotrebljava njegove osobne podatke u svrhu
javne objave rezultata Nagradnog natjecanja, kako prilikom dodjele nagrada, tako i u
objavi reportaža ili sličnih materijala u vezi s Nagradnim natjecanjem, i to bez
naknade, te je suglasan da Priređivač, u slučaju pobjede u Nagradnom natjecanju,
preuzimanje nagrade može bez naknade fotografirati, snimati ili zabilježiti na neki
drugi način te da je preuzimanje nagrade javno.
PODJELA I PREUZIMANJE NAGRADA
Članak 9.
Dobitnik će putem e-maila i/ili telefonskog poziva od strane Priređivača Germania
Sporta d.o.o. biti obaviješten o dobivenoj nagradi i načinu preuzimanja nagrade.
Priređivač će nagradu dobitniku nagrade uručiti osobno i to lokalne mjesečne
nagrade u matičnom uplatnom mjestu, dok će globalne mjesečne nagrade uručiti u
sjedištu Priređivača i/ili na nekom drugom mjestu koje odredi Priređivač.
Lokalne robne mjesečne nagrade se dodjeljuju na svim uplatnim mjestima odnosno
poslovnicama Priređivača, i to slijedećih datuma:
- Za nagrade za mjesec studeni 2013. godine javna dodjela će biti 06.12.2013.
godine, a dobitnik će je moći preuzeti najkasnije do 15.12.2013. godine,

-

Za nagrade za mjesec prosinac 2013. godine javna dodjela će biti 30.12.2013.
godine, a dobitnik nagrade će je moći preuzeti najkasnije do 15.01.2014. godine.

Dodjela robnih globalnih nagrada održat će se dana 30.12.2013. godine u Zagrebu.
Ukoliko dobitnik nagrade ne podigne nagradu u roku iz prethodnih stavaka ovog
članka, Priređivač će ih ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz prethodnih
stavaka ovog članka obavijestiti o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 10 (deset)
dana. Po isteku naknadnog roka od 10 (deset) dana, dobitnici mjesečnih lokalnih
nagrada kao i dobitnici globalnih nagrada će iste moći preuzeti u sjedištu Priređivača,
u Zagrebu, Radnička cesta 34a.
Članak 10.
Prilikom preuzimanja nagrade pobjednici Nagradnog natjecanja moraju Priređivaču
dati na uvid osobne dokumente kojima mogu dokazati svoj identitet.
Podaci na osobnim dokumentima moraju biti jednaki podacima navedenim u
Pristupnici za učlanjenje u Germania Club kako bi sudionik Nagradnog natjecanja
mogao nedvojbeno dokazati svoj identitet.
Pobjednici Nagradnog natjecanja preuzimaju nagradu potpisivanjem Izjave o
preuzimanju nagrade.
Pobjednik Globalnog nagradnog natječaja koji dobiva automobil osim Izjave o
preuzimanju nagrade iz prethodnog stavka ovog članka Pravila potpisuje i Izjavu o
korištenju loga Priređivača na automobilu, minimalno godinu dana.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Sudionici nagradnog natjecanja nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim
količinama od onih predviđenih ovim Pravilima.
Novčana isplata nagrada nije moguća, nagrada nije prenosiva, zamjena nagrada nije
moguća.
Priređivač zadržava pravo promjene pravila, ako to zahtijevaju tehnički ili komercijalni
uvjeti ili neki javni uzrok.

O svim promjenama i novostima o nagradnom natjecanju, Priređivač će igrače
članove Germania Cluba obavještavati objavama na web stranici Priređivača
www.germaniasport.hr i poslovnicama Priređivača.

