
PRAVILNIK NATJECANJA 

Zadnja promjena: 11.04.2014. 

1. Opće odredbe 

DANU media d.o.o. Zagreb, Koranska ulica 2, 10 000 Zagreb(u daljnjem tekstu: organizator 

natjecanja) organizira interaktivno natjecanje „Lov na uskršnjeg zeca“ koje počinje 14. i traje do 18. 4. 

2014, na portalu Ringeraja.hr (www.ringeraja.hr). 

2. Tko može sudjelovati? 

U natjecanju sudjeluju svi registrirani korisnici portala ringeraja.hr. U natjecanju ne mogu sudjelovati 

zaposlenici organizatora natjecanja i sponzora te članovi njihovih užih obitelji, kao ni administratori 

ringeraja.hr foruma. Ako organizator prilikom provjere podataka dobitnika dnevnih ili ukupnih 

nagrada utvrdi da je došlo do povrede ovog pravila, nagrada se dodjeljuje sljedećem natjecatelju na 

odgovarajućoj klasifikaciji/listi, a koji je sudjelovao u skladu s pravilima. Sudjelovanje se uvjetuje 

članstvom na portalu www.ringeraja.hr.  

3. Prijava za natjecanje 

Sudjelovanjem u nagradnoj igri natjecatelj ne preuzima dodatne obaveze ili ograničenja sadašnjih 

općih uvjeta korištenja portala Ringeraja.hr, također ima pravo istupiti iz natjecanja, odbiti nagradu 

tako da posebna prijava za sudjelovanje nije potrebna, ali sudionik mora biti registriran i prijavljen 

član na portalu kako bi se snimili osvojeni bodovi. 

4. Dokument natjecanja 

Organizator natjecanja će od petka, 11. 04. do 14.04. 2014. pozvati sve članove portala Ringeraja.hr 

da aktivno sudjeluju u natjecanju, putem vijesti u uredničkom mailingu, objavom na Facebook 

stranici, i članku na portalu. Portal će otvoriti 14. 04. 2014. poseban website sa svim informacijama o 

natjecanju uključujući i pravila. 

Natjecanje će početi u ponedjeljak, 14. travnja 2014 u 9:00 h ujutro, a završit će u petak, 18. travnja 
2014. u 15:00 h. 

Glavni cilj natjecatelja je prikupiti što više bodova i osvojiti neku od dnevnih ili ukupnih nagrada. 

Bodovi se mogu prikupljati na dva načina, slanjem virtualne uskršnje čestitke ili dijeljenjem iste na 

Facebook zidu korisnika kao i skupljanjem Ringerajinog uskršnjeg zeca i ostalih ikona sponzora, koje 

će biti tijekom natjecanja nasumično prikazane na stranicama portala Ringeraja.hr. 

Svaki dan natjecanja, natjecatelj počinje sa 0 bodova, a bodovi svih 5 natjecateljskih dana se zbrajaju, 
tako da korisnik u svakom trenutku može vidjeti ukupan broj svojih bodova. Natjecateljski dani su: 

ponedjeljak, 14.04.2014. (između 9:00 i 23:59) 

utorak, 15.04.2014. (između 00:00 i 23:59) 



srijeda, 16.04.2014. (između 00:00 i 23:59) 

četvrtak, 17.04.2014. (između 00:00 i 23:59) 

petak, 18.04.2014. (između 00:00 i 15:00) 

Natjecatelji se svakog natjecateljskog dana trude dostići određeni rang u dnevnim aktivnostima, kao 
što su: 

1. Svakodnevna klasifikacija u kategoriji ukupnih bodova skupljenih za slanje i dijeljenje čestitki 
tog dana te skupljanje ikone Ringerajina zeca i Podravka Lina toga dana, 

2. Svakodnevna klasifikacija u kategoriji od prikupljenih bodova za skupljanje ikone Ringerajina 
zeca i Podravka Lina tog dana. 

Ako se natjecatelj nalazi među prva 3 natjecatelja po prvoj (1) i drugoj (2) klasifikaciji, natjecatelj toga 
dana osvaja i dnevnu nagradu (nagrade natjecanja su prikazane u Točki 6. Pravilnika), svaki 
natjecatelj u toku natjecanja može osvojiti samo jednu nagradu dnevno. 

Pored jedne dnevne nagrade svaki natjecatelj može dobiti i jednu od glavnih nagrada koje dodjeljuje 

organizator natjecanja natjecatelju s najvećim brojem bodova prikupljenih u svih pet dana natjecanja 

zajedno. Glavne nagrade se dodjeljuju u tri kategorije, i to: 

 Prvi natjecatelj u kategoriji "ukupni bodovi" 

 Jedan natjecatelj u kategoriji "ukupni bodovi čestitka" izabran slučajnim odabirom 

 Prvi natjecatelj u kategoriji "ukupnih bodova za skupljanje ikona Ringerajina zeca i Podravka 
Lina." 

Bez obzira na dnevne ili ukupno osvojene nagrade, svaki natjecatelj također može osvojiti jednu 

posebnu nagradu, koja se dodjeljuje za natjecatelje koji među običnim ikonama Ringerajinog zeca, 

otkriju zlatnu ikonu zeca (više o ovom na Lov na uskršnjeg zeca!> Rezultati> Zlatni ringerajin zec) . 

Svaki dan natjecanja zlatni Ringerajin zec bit će prikazan na portalu samo jednom i sretni dobitnik će 

automatski osvojiti nagradu (nagradni fond natjecanja je dostupan u Točki 6. Pravilnika). 

Natjecatelji će moći u bilo kojem trenutku pristupiti ažuriranim informacijama o trenutnom poretku 

najboljih natjecatelja u svim pojedinačnim kategorijama natjecanja. Na istom mjestu natjecatelji će 

također dobiti informacije o trenutnoj dnevnoj ili ukupnoj klasifikaciji i podatke o prikupljenim 

bodovima u svim klasifikacijama. 

Podaci o dnevnom i ukupnom broju bodova, natjecatelju će u svakom trenutku (uz prethodnu najavu 

na portalu) biti dostupni u kontroli natjecanja, koja će se nalaziti na vidnom mjestu, na desnom rubu 

zaslona ili portala. Kontrola će pružiti uvid u posljednjih 50 aktivnosti koje su korisniku donijele 

bodove (vrijeme aktivnosti, naziv aktivnosti i osvojeni bodovi). 

Svi dobitnici će nakon završetka natjecanja (između 19. i 23. 4. 2014.) putem e-maila primiti zahtjev 

od organizatora natjecanja da dostave svoje osobne podatke koji su potrebni organizatoru radi 

dostavljanja, odnosno preuzimanja nagrade (ime i prezime, adresu, broj telefona). Slanje nagrada od 

strane organizatora natjecanja i njegovih partnera (sponzora) započet će najranije 28.4.2014. godine. 



Ovisno o vrsti nagrade, neke će dostaviti organizator/sponzor a neke će se preuzeti kod partnera 

(sponzora). 

Lista aktivnosti, koje donose bodove 

Sljedeća tablica navodi sve aktivnosti koje natjecatelju donose bodove u dnevnoj I ukupnoj 
klasifikaciji. Svaka aktivnost je kratko objašnjena. 

 

Slanje uskršnje čestitke  
Korisnik koji za vrijeme trajanja natjecanja, pošalje virtualnu uskršnju čestitku na jednu e-
mail sdresu za to dobiva 100 bodova. Boduje se maksimalno 5 slanja čestitke na e-mail 
adresu dnevno (maksimalno osvojen broj bodova za slanje čestitke na e-mail adresu 
dnevno je 500 bodova). 

100 
bodova 

Podjela uskršnje čestitke na Facebook zidu korisnika  
Korisnik koji za vrijeme trajanja natjecanja, podijeli virtualnu uskršnju čestitku na svom 
Facebook zidu za to dobiva 50 bodova. Boduje se maksimalno 1 podjela čestitke na FB 
zidu dnevno (maksimalno osvojen broj bodova za slanje čestitke dnevno je 50 bodova). 
 

50 
bodova 

Ikona ringeraja zeca ili Lino ikona  
Tijekom natjecateljskog perioda na portalu će se »slučajno« pojaviti ikona Ringerajinog 
zeca ili Podravka Lino ikona. Natjecatelj klikom na ikonu skuplja bodove (potrebno je biti 
prijavljen na portalu),  a svaka ikona nosi 1 bod. Dnevno se može skupiti neograničen broj 
bodova 

1 bod 

Zlatni Ringerajin zec  
„Lovac“ zlatnog Ringerajinog zeca ne dobiva dodatne bodove, ali osvaja posebnu 
nagradu, svakodnevno. Zlatni RR zec, svaki dan se pojavljuje na portalu samo jednom i to 
u slučajno vrijeme, na slučajnoj stranici. Tko ga prvi otkrije i ulovi osvaja nagradu. 
 

nagrada 

 

6. Nagradni fond 

Dnevne nagrade 

Svaki dan natjecanja bit će nagrađeno 3 natjecatelja s ukupno najviše prikupljenih bodova osvojenih 

slanjem ili dijeljenjem čestitke te skupljanjem ikona, kao i 3 natjecatelja koji su prikupili njaviše 

bodova skupljanjem ikona. 

Susutav bodovanja i rangiranja natjecatelja se vrši, uzimаjući u obzir rangiranje svakog 

natjecateljskog dana (najvažnija je klasifikacija na osnovu ukupnih bodova, a zatim klasificiranje slanja 

čestitke i na kraju lista na temelju prikupljenih ikona), kao i informacije je li pojedinac već osvojio 

dnevnu nagradu ili ne.Ako natjecatelj prikupi dovoljno bodova da se kvalificira kao pobjednik u dvije 

ili tri kategorije automatski će biti nagrađen s najvišom kategorijom, dok njegovo mjesto u preostalim 

kategorijama zauzima natjecatelj, koji je bio iza njega. Svakog dana će biti nagrađeno 6 različitih 

natjecatelja. 



Svaki natjecatelj može osvojiti najviše jednu dnevnu nagradu. To znači da nakon pobjede (bilo koje) 

dnevne nagrade, natjecatelj u klasifikacijskim tablicama više neće biti među dobitnicima dnevnih 

nagrada, bez obzira na to ima li dovoljan broj bodova. 

 

Posebne dnevne nagrade pojedincima / Zlatni zec 

Posebna nagrada svakog dana automatski će se dodijeliti pronalazaču zlatnog Ringerajinog zeca. 
Može se dogoditi da u natjecateljskom danu ne dobijemo pronalazača zlatnog Ringerajinog zeca, tj. 
da zlatnog zeca nijedan član ne pronađe u jednom natjecateljskom danu. U tom slučaju, organizator 
može slobodno raspolagati sa specijalnom nagradom za taj dan. Svaki natjecatelj može osvojiti jednu 
ili više posebnih nagrada. 

Dnevne nagrade su: 

Podravka Lino poklon paket (PL) 

Hipp poklon paket (H) 

Dulgon poklon paket (D) 

Dulgon kids poklon paket (DK) 

Nestle poklon paket (N) 

Sunašce poklon paket (S) 

Mozaik knjiga poklon (MK) 

 

Raspodjela dnevnih nagrada 

 

Dan/kategorija 

Zbroj bodova za 
slanje/dijeljenje 

uskršnje čestitke i 
skupljanje ikona 

zeca/Lina 

Lov na zeca/Lina Zlatni zec 

Ponedjeljak 
1. H 
2. N 
3. D 

1. PL 
2. S 
3. DK 

MK 

Utorak 
1. H 
2. N 
3. MK 

1. PL 
2. D 
3. S 

PL 

Srijeda 
1. H 
2. D 
3. S 

1. PL 
2. DK 
3. D 

DK 

Četvrtak 
1. H 
2. DK 
3. S 

1. PL 
2. D 
3. N 

N 

Petak 1. MK 1. PL PL 



2. S 
3. DK 

2. PL 
3. N 

 

Glavne nagrade 

 

Glavne nagrade se dodjeljuju natjecateljima koji su prikupili najviše bodova u ukupnom poretku od 

pet dana natjecanja. Nagrada za 1 natjecatelja s najviše prikupljenih bodova (bez obzira na broj 

bodova), 1 natjecatelja odabranog slučajnim odabirom u kategoriji slanja/dijeljenja čestitke i 1 

natjecatelja s najviše prikupljenih bodova prikupljanjem ikona. 

Sistem bodovаnjа i klаsifikаcijа natjecatelja vrše se na osnovu hijerаrhije. Nаjvаžnija je klаsifikаcijа na 

osnovu zbroja svih bodova, zаtim se klаsificira slanje čestitke i na kraju rаng nа osnovu prikupljenih 

ikona. 

Ako natjecatelj prikupi dovoljno bodova da se kvalificira kao pobjednik u dvije ili tri kategorije 

automatski će biti nagrađeni s najvišom kategorijom u kojoj je postao jedan od pobjednika, dok će 

njegovo mjesto u preostalim kategorijama zauzimati natjecatelj koji je bio iza njega. Glavne nagrade 

osvajaju 3 različita natjecatelja. 

Glavne nagrade su: 

Podravka Lino veliki poklon paket 

Hipp veliki poklon paket 

 

Raspodjela glavnih nagrada 

 

kategorija 
Najviše ukupnih 

bodova 

Slučajni odabir 
između svh 

natjecatelja koji su  
slali/dijelili uskršnju 

čestitke 

Najviše ukupnih 
bodova za Lov na 

zeca/Lina 

Zbroj bodova 
Podravka Lino veliki 

paket 
Hipp veliki paket 

Podravka Lino veliki 
paket 

7. Dostava i preuzimanje nagrada 

Orgаnizаtori će nаkon zаvršetkа natjecanja (od 19. do 23. 4. 2014.) sve pobjednike pozvati dа dostаve 
svoje osobne podаtke (ime, prezime, broj telefona i аdresa zа isporuku; adresa nije potrebna ukoliko 
se nagrada preuzima u prostorijama sponzora). 

Ukoliko se pobjednik u roku od 14 dаnа ne odazove na poziv organizatora, tj. ne dostаvi sve trаžene 
informаcije, smаtrа se dа se odrekao nаgrаde, tako da organizator istom može slobodno raspolagati. 



Ako se dobitnik nagrade nalazi izvan Hrvatske treba navesti ime i prezime osobe u HR koja će 
preuzeti nagradu. Nagrade se ne šalju izvan HR. 

8. Prikupljanje i korištenje podataka 

Organizator će prikupljene podatake u vezi s Natjecanjem koristiti samo za svrhe za koje su dobiveni, 
te ih čuva u skladu sa važećim propisima. 

Sudionik, njegov skrbnik ili zakonski zastupnik može u bilo koje vrijeme opozvati svoj pristanak za 
korištenje osobnih informacija dobivenih u natjecanju za izravne marketinške svrhe. 

Dobitnici nagrada dozvoljavaju organizatoru natjecanja da objavi njihov nadimak na portalu, sa 
namjenom obavještavanja o rezultatima, kao i radi promocije natjecanja. 

DHM-Danu mediji d.o.o. Zagreb 

Zagreb, 11. travnja, 2014. 

 


