Priređivač nagradnog natječaja CROATIA osiguranje d.d. , Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB:
26187994862 (u daljnjem tekstu: Priređivač), koji organizira nagradni natječaj pod nazivom
„BRIGOMETAR“ (u daljnjem tekstu: Natječaj), utvrđuje sljedeća:

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA
„BRIGOMETAR“
(u daljnjem tekstu: Pravila)
Članak 1.
Svrha Nagradnog natječaja jest promocija proizvoda Priređivača.
Članak 2.
Priređivač organizira nagradni natječaj pod nazivom „BRIGOMETAR“. Natječaj se odvija na
digitalnim citylightima koji pomoću softwarea (model strojnog učenja treniranog na skupu
podataka FER+ https://github.com/microsoft/FERPlus) detektira emocije na licu Sudionika
natječaja i iskazuje količinu zabrinutosti u odgovarajućem postotku kao rezultat analize.
Uređaj je siguran za zdravlje ljudi i ne uzrokuje nikakve štetne posljedice.
BRIGOMETAR je postavljen na digitalnim citylightima u Zagrebu na lokacijama kako slijedi: Trg
bana Josipa Jelačića (2 kom.), Cvjetni Trg (1kom.), Tkalčićeva ulica (1kom.), Okretište
Importanne (1kom.), Varšavska ulica (1kom.)
Nagradni natječaj će trajati od 14.10. do 27.10.2021, odnosno do podjele svih predviđenih
nagrada utvrđenih ovim Pravilima, ovisno što prije nastupi.
Članak 3.
Pravila Natječaja biti će objavljena na digitalnim citylightima te na stranici Priređivača
https://kompanija.crosig.hr/novosti/ od početka do kraja Natječaja, i bit će dostupna svim
Sudionicima Natječaja prilikom sudjelovanja, odnosno igranja te upisivanja svoje e-mail adrese
na zaslonu interaktivnog digitalnog citylighta. Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima
i uvjetima obrade njihovih osobnih podataka.
Članak 4.
Svatko može pristupiti digitalnom citylightu postavljenom na lokacijama iz članka 2. Pravila i
odigrati igru Brigometar na način i pod uvjetima iz ovih Pravila.
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju ostvaruju sve punoljetne fizičke osobe, državljani
Republike Hrvatske, s prebivalištem i adresom u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu Sudionik).

Prije pristupanja Brigometru Sudionik će bit obavješten o nagradi koju ostvaruje u slučaju
uspješnog rezultata iz članka 5. Pravila.
U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici, kao ni zaposlenici Tehničkog
izvođača ili članovi njihove uže obitelji.
Jedan Sudionik može za vrijeme trajanja Natječaja ostvariti pravo na jednu nagradu bez obzira
na to koliko je puta igrao.
Članak 5.
Postupak prijave na nagradni natječaj je sljedeći:
Sudionik može pristupiti digitalnom citylightu i aktivirati igru na način da se približi citylightu i
pozicionira lice u okvir naznačen na ekranu digitalnog citylighta.
Nakon što Brigometar izmjeri postotak, Sudioniku se na zaslonu citylighta pokazuje stupanj
zabrinutosti izražen u postotku kao rezultat mjerenja.
Po završetku mjerenja stupnja zabrinutosti, svi Sudionici s ostvarenim stupnjem zabrinutosti,
većim od 90% (devedesetposto) osvajaju nagrade definirane Pravilima. Nagrade osvajaju po
redoslijedu prijave za nagradni natječaj.
Sudionik na temelju rezultata iz prethodnog stavka ovog članka na zaslonu digitalnog citylighta
unosi e-mail adresu preko koje će ga Priređivač kontaktirati vezano za podatke potrebne za
dostavu osvojene nagrade (ime i prezime, adresa stanovanja, datum i godina rođenja) , a na
istom zaslonu se Sudionik očituje o prihvatu pravila ovog Natječaja te pruža privolu za obradu
osobnih podataka.
Članak 6.
Sudjelujući u Natječaju, Sudionik prihvaća i odobrava da se osobni podaci (ime i prezime,
adresa stanovanja, datum i godina rođenja te e-mail adresa) koje pruži, koriste u svrhu
održavanja, provođenja i promocije ovog Natječaja.
Sudionik je suglasan da ga Priređivač kontaktira u slučajevima iz članka 7. ovih Pravila koristeći
podatke koje je ostavio unutar nagradnog Natječaja. U slučaju mogućih netočnosti podataka
ili manipulacije, postupit će se u smislu odredbe članka 7. ovih Pravila.
Članak 7.
Priređivač ima pravo pregledati prijavljene podatke te zadržava pravo u bilo kojem trenutku
diskvalificirati prijavljene Sudionike u sljedećim slučajevima :
● Sudionik krši ova Pravila

● Sudionik ne odgovara na upit Priređivača/Tehničkog izvođača u roku od 72 sata na
kontaktne podatke iz članka 6. ovih Pravila;
Članak 8.
Nagrada za sudjelovanje u natječaju „BRIGOMETAR“ sastoji se od:
EKSLUZIVNA NAGRADA
•

140 x Croatia poliklinika vaučera za pregled u Croatia poliklinici u Zagrebu, svaki vaučer
u vrijednosti 350,00 kn, ukupne vrijednosti 49.000,00 kn
NAGRADA
• 50 x Croatia osiguranje hoodica; svaka u vrijednosti 124,12 kn, ukupne vrijednosti
6.206,00 kn
• 50 x Croatia osiguranje šilterica, svaka u vrijednosti 26,56 kn, ukupne vrijednosti
1.328,00 kn
• 50 x Croatia osiguranje boca za vodu; svaka u vrijednosti 18,38 kn, ukupne vrijednosti
919,00 kn
• 100 x Croatia osiguranje majica, svaka u vrijednosti 15,00 kn, ukupne vrijednosti
1.500,00 kn

Ukupni fond Nagradnog natječaja iznosi 58.953,00kn
(slovima:pedesetosamtisućadevetsopedestetitri kune)
Sudionici su dužni dati istinite, točne i potpune podatke o sebi i suglasni su da se podaci koje
pruže pohrane i koriste isključivo u svrhu održavanja i provedbe ovog Natječaja, a podredno i
u svrhu poštivanja zakonskih obveza Priređivača.
Dobitnici nagrada bit će obaviješteni e-mailom o načinu preuzimanja nagrada u roku od 3 (tri)
radna dana nakon osvajanju nagrade.
Članak 9.
Dobitnik nagrade biti će obaviješten o nagradi putem ekrana na citylightu na kojem je odigrao
nagradni natječaj te putem e-mail adrese koju je ostavio/la u prijavi za Natječaj.
Dobitnik nagrade iz prethodnog stavka može istu prenijeti na drugu osobu.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu ili
nagradu u većim količinama od one koja je navedena u ovim Pravilima. Nagrada se ne može
zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade, odnosno istekom
rokova za javljanje Priređivaču, odnosno ne preuzimanjem nagrade iz bilo kojeg razloga,
prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku nagrade.

Članak 10.
U slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao
predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći (viša sila), Priređivač može privremeno ili trajno
prekinuti Natječaj te će o tome na odgovarajući način obavijestiti javnost.
Priređivač zadržava pravo izmjene pravila nagradnog natječaja u bilo kojem trenutku te će o
tome obavijestiti javnost objavom novih pravila na FB stranici Priređivača.
Članak 11.
Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima obrade njihovih osobnih podataka.
Članak 12.
U slučaju spora između Priređivača i Sudionika nagradnog natječaja utvrđuje se nadležnost
suda u Zagrebu.

