
ПРАВИЛА НАГРАДНОГ ТАКМИЧЕЊА # ПОГОДИ-ЕМОЈИ - СРБИЈА 

 

Члан 1. 

# Погоди-емоји - Такмичење у Србији организују и организују: 

Екпонентис јдоо, Широка улица 3, Батрина, 35410 Нова Капела, 

Република Хрватска, ОИБ 76690229448 (у даљем тексту: Организатор), у 

име клијента Панасониц Маркетинг Еуропе ГмбХ, организациона 

јединица Чешка, Крижикова 34 186 00, Праха 8, Чешка, порески број 

ЦЗ24655121 (у даљем тексту: Клијент), у циљу промоције производа 

Клијента. 

Члан 2 

Такмичење # нагађај-емоји - Србија (у даљем тексту: Конкурс) спроводи 

се у сврху промоције Клијента на веб локацији 

ввв.мусицвитхоутлимитс.ме/ср, путем оглашавања путем Фацебоок-а, 

Гоогле мреже мултимедијалног оглашавања и других рекламних 

платформи. 

Такмичење се спроводи у једном кругу, од 24. децембра 2020. у 21:00 до 

15. јануара 2021. у 20:59. 

Лице које се пријави за учешће на Конкурсу на начин описан у члану 4. 

ових правила у даљем тексту се назива Учесник. 

Такмичење ни на који начин није повезано са Фацебоок-ом, Гоогле-овом 

мрежом мултимедијалних огласа или другим платформама путем којих 

се промовише, спонзорише или промовише. 

Тендер се организује за територију Републике Србије (у даљем тексту: 

Територија). У исто време, Организатор може да организује слична 

такмичења на територији која нису повезана са овим такмичењем, за која 

ће усвојити посебна правила. Истовремено, организатор може да 

организује слична или иста такмичења на територијама других земаља, 

за која ће усвојити посебна правила. 

Члан 3 

Право учешћа на конкурсу имају сва физичка лица са пребивалиштем на 

територији старија од 18 година на дан почетка овог Конкурса, осим 

запослених у Организатору, Клијента, чланова њихових ужих породица и 

било ког сарадника у припреми Конкурса и чланова њихових ужих 

породица. 

Малолетници (млађи од 18 година) немају право учешћа на такмичењу. 

Ако се накнадном верификацијом утврди да је лице које је учествовало на 



тендеру малолетно лице, његово / њено учешће сматраће се неважећим. 

Ако се накнадном верификацијом утврди да је особа која је освојила 

награду на Такмичењу малолетна особа, Организатор има право да 

захтева повраћај награде и додели награду следећем пунолетном 

победнику, према критеријумима описаним у члану 5. 

Члан 4 

Организатор ће објавити Тендерски задатак на веб страници 

ввв.мусицвитхоутлимитс.ме/ср 24. децембра 2020. године у 20:00. 

Да би решили пријаву на конкурс, корисници ће морати да учитају 

страницу за пријаву на конкурс на ввв.мусицвитхоутлимитс.ме/ср, унесу 

своје име и презиме и е-адресу, а затим одговоре на пет или више 

конкурсних питања у којима ће им бити постављена питања. превести 

израз написан емотиконима на хрватски језик. Након такмичарских 

питања следи неколико статистичких питања у којима ће се учесници 

питати о њиховим преференцијама у вези са слушањем музике. 

Такмичарска питања и статистичка питања заједно чине такмичарски 

задатак. 

Сматра се да се Учесник пријавио на тендер уношењем својих личних 

података (име, презиме и адреса е-поште) и одговарањем на тендерска 

питања и статистичка питања, као што је описано у претходном одељку 

(заједно: решавање тендерског задатка). Било који други начин пријаве 

неће бити разматран. 

Ако корисник учествује на тендеру више пута, узимаће се у обзир само 

прво учешће. 

Члан 5 

Стручни жири ће одабрати три победника према броју тачних одговора 

тако да је први победник онај који је доставио највише тачних одговора 

на тендерска питања, други победник је онај са следећим највећим 

бројем тачних одговора након првог победника, а трећи победник је онај 

са следећим највећим бројем тачних одговора. још један победник. Тачни 

одговори ће укључивати и одговоре који нису у потпуности идентични 

изразима које Организатор користи за тачне одговоре, под условом да 

недвосмислено описују исти појам (на пример, ако је Организатор 

утврдио да је тачан одговор „Бележница на дрвету“ , одговори као што су 

„Бележница на дрвету“) такође ће се сматрати тачним). Ако се појави 

један или више победника са истим бројем тачних одговора, стручни 

жири ће рангирати победнике са истим бројем тачних одговора према 

времену проведеном у решавању такмичарског задатка, од онога коме је 

било потребно најмање времена до оног коме је било потребно највише. 

начин састављања коначне листе победника. 



Победници ће бити објављени у року од десет радних дана од завршетка 

на веб страници ввв.мусицвитхоутлимитс.ме/ср и осталим 

комуникационим платформама Клијента, према одлуци Организатора. 

Организатор ће их јавно и е-поштом позвати да нас контактирају ради 

договора о испоруци награда. Ако се било који од победника не пријави у 

року од 72 сата од датума објављивања, Организатор има право да 

изабере следећег победника, према горе наведеним критеријумима. 

Када контактира победника, организатор ће затражити од победника да 

му пошаљу своју кућну адресу или другу адресу за испоруку награде, као 

и контакт телефон. Наведене податке службе за доставу захтевају за о 

испоставило се да је постојећи Победник малолетан или да не живи на 

територији. 

Организатор има право да дисквалификује све пријаве за које основано 

сумња да су настале као резултат покушаја злоупотребе, укључујући 

вишеструке пријаве истих особа. 

Трошкове испоруке награде сноси Организатор. Ако се пошиљка врати 

Организатору због погрешне адресе или било ког другог разлога, 

Организатор ће дисквалификовати победника и доделити награду 

следећем победнику према оцени жирија. 

Достава награда врши се искључиво на територији територије. 

Члан 6 

Наградни фонд чине следећи производи: 

1к звучник Панасониц СЦ-ТМАКС10Е-К (вредност 259 €), 1к музичка 

микро линија СЦ-АККС320Е-К (вредност 219 €), 1к звучник СЦ-

ТМАКС5ЕГ-К (вредност 199 €). 

Награде се не могу заменити за новчане или друге награде. Награде нису 

преносиве на другу особу. 

Члан 7 

Учествујући у Конкурсу, Учесници пристају на то да Организатор 

прикупља, обрађује и објављује њихове личне податке дане током 

Конкурса (укључујући име и презиме и е-маил адресу, кућну адресу и 

број телефона) и који се користе у организационе сврхе Конкурса: 

проглашење победника , контактирање победника ради преузимања 

награде, достава награде. Ове личне податке Организатор ће чувати до 

две године од завршетка Такмичења. 

Учесник има право да у било ком тренутку ускрати пристанак на 

прикупљање и обраду личних података слањем е-маила на 

застита.података@екпонентис.про. Учесник прихвата да му у овом 



случају може бити немогуће да учествује у Конкурсу због немогућности 

контактирања или испоруке награде и у том случају ће његова пријава за 

Конкурс бити одбијена. 

Члан 8 

Учесници такмичења имају право на: 

1. Затражите приступ личним подацима који се односе на понуду 

2. Затражите информације о томе за шта се користе лични подаци у вези 

са Тендером 

3. Захтевајте додавање или исправку личних података који се односе на 

понуду 

4. Захтевајте брисање личних података у вези са Тендером 

5. Захтев за заустављањем обраде личних података ако постоји основана 

сумња да се његови подаци не обрађују на дефинисан начин 

6. Уложите жалбу на податке које прикупља и обрађује Организатор. 

Организатор може да дели личне податке Учесника са трећим лицима за 

припрему и спровођење Конкурса. То укључује услуге доставе. 

Организатор може делити личне податке учесника на захтев овлашћених 

државних агенција или правосудних органа. 

Организатор предузима све техничке и организационе мере заштите како 

би заштитио личне податке од случајног или незаконитог уништавања, 

губитка или промене и од неовлашћеног откривања или приступа. 

Организатор, међутим, не може да гарантује да су информације које се 

преносе путем ввв.мусицвитхоутлимитс.ме/сл потпуно безбедне. 

Ова правила, укључујући одредбе члана 8, примењују се искључиво на 

употребу и објављивање информација које Организатор прикупља од 

Учесника на ввв.мусицвитхоутлимитс.ме/ен. 

Члан 9 

Организатор задржава право да раскине Такмичење у случају околности 

за које није одговоран, а које није могао спречити, отклонити или избећи, 

у ком случају се ослобађа свих могућих обавеза према учеснику. 

Организатор задржава право промене Правила, о чему ће учесници бити 

обавештени објављивањем на веб страници 

ввв.мусицвитхоутлимитс.ме/сл. 

Члан 10 



Изворник ових правила израђен је на хрватском језику. Организатор 

може учинити Правила доступним корисницима на другом језику, али у 

случају разлика између њих, релевантним се сматра само оригинал на 

хрватском језику. 

Члан 11 

У случају спора између Организатора и Учесника такмичења надлежан је 

надлежни суд у Славонском Броду. 


