
Pravila nagradnog natječaja „Wingwave čoko coaching za dvoje“ 
 
Članak 1.  
 
Nositelj nagradnog natječaja je Akademija Svjesnog Življenja.  
 
Članak 2.  
Nagradni natječaj započinje u petak 27.04. i traje sve do 04.svibnja do ponoći i odvija se na 
Fanpage Stranici Akademija Svjesnog Življenja.  
 
Članak 3.  
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju svi punoljetni građani RH koji prihvaćaju 
Pravila nagradnog natječaja i imaju Facebook profil. Kako bi korisnici mogli sudjelovati u 
nagradnom natječaju potrebno je da kliknu na Like i Share na objavljenom postu za nagradni 
natječaj te u komentare tagiraju jednu osobu.  
 
Članak 4.  
Svaki korisnik može se prijaviti na nagradni natječaj samo jednom.  
 
Članak 5.  
Nagrada: 
- jedan Winwave čoko coaching za dvije osobe u trajanju od 1h.  
Sudionici koji sudjeluju u promotivnom nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugu 
ili drugačiju nagradu. Nagrada se ne može zamijeniti za novac. 
 
Članak 6.  
Ime sretnog dobitnika bit će proglašeno tijekom subote 05. Svibnja 2018.  
 
Članak 7.  
Dobitnik se bira slučajnim odabirom. 
 
Članak 8.  
Svi sudionici i dobitnici ovog nagradnog natječaja prihvaćaju pravila nagradnog natječaja u 
cijelosti. 
 
Članak 9. 
Dobitnici nagradnog natječaja bit će obaviješteni o nagradi elektronskim putem, na način da će se 
ime dobitnika objaviti na službenom Fanpage Stranici Akademija Svjesnog Življenja. 
 
Članak 10. 
Nakon što je objavljeno ime dobitnika potrebno je da se dobitnik javi porukom u inbox Akademije 
Svjesnog Življenja radi dogovora termina za Wingwave čoko coaching. Rok za 
preuzimanje/konzumiranje nagrade je 30 dana od javne objave dobitnika. Istekom roka od 30 dana ili 
preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora nagradnog natječaja prema 
dobitniku. 
 
 
 



 
Članak 11. 
Sudionici nagradnog natječaja daju privolu da se njihovi osobni podaci (ime, prezime) mogu koristiti 
za objavljivanje pobjednika nagradnog natječaja te pristaju na kreiranje multimedijskog sadržaja s 
pobjednicima u promotivne svrhe. Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su sa objavljivanjem 
njihovih imena i prezimena na službenim web stranicama Akademije Svjesnog Življenja kao i na 
Facebook Funpageu Akademija Svjesnog Življenja. 


