
Pravila i uvjeti natjecanja u Too Loud Fest 2018 kreativnom natječaju 

Tema i svrha natječaja  

Cijenimo trud svih posjetitelja Too Loud Festa 2018 i zato želimo definirati pravila u 

kojima će se osjećati zaštićenima. Kreativni natječaj priređuje se u cilju promocije, a 

odvija se isključivo na Too Loud Facebook stranici i/ili Too Loud Instagram profilu. 

 

Trajanje i dinamika natječaja  

Kreativni natječaj se održava u razdoblju od 20. listopada u 10 sati do 21. listopada 

2018. godine u 20 sati.  

Kako biste sudjelovali u kreativnom natječaju potrebno je: 

• kupiti jednodnevnu ili dvodnevnu ulaznicu za Too Loud Fest 2018. Ulaznicu 

možete kupiti putem online Ticketshop.hr sustava, na Ticketshop.hr prodajnim 

mjestima ili na dan festivala na ulazu u DoubleTree by Hilton Hotel 

• zapratiti Too Loud Facebook stranicu ili Too Loud Instagram profil 

• za vrijeme trajanja festivala, napraviti autorsku fotografiju u DoubleTree by Hilton 

Hotelu Zagreb. Zabilježite foto aparatom ili smartphoneom vama najzanimljiviji 

izlagački prostor ili trenutak. Pokažite kreativnost, neka vas dobar zvuk, slika, 

koncerti ili posjetitelji inspiriraju 

• fotografiju objaviti na Too Loud Facebook zidu (wall) uz hashtag #tooloudfest ili 

na vašem Instagram profilu (objava treba biti javno vidljiva) uz hashtag 

#tooloudfest. Uz fotografiju potrebno je napisati kraći opis. 

Sedam sudionika natječaja koji objave najkreativnije fotografije s opisom, bit će 

nagrađene. Stručan žiri u sastavu Too Loud Fest ekipe: Jelena Barbir, Velimir Hlupić, 

Marijana Kraljević i Rajko Pihač, pregledat će sve objavljene fotografije s opisima, 

napraviti selekciju te odabrati i nagraditi najkreativnije.  

 

 



 

 

Pravila i uvjeti natjecanja  

Pravo na sudjelovanje u kreativnom natječaju i pravo na nagrade imaju svi državljani 

Republike Hrvatske. Maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu 

prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog 

dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika.  

Pravo na sudjelovanje u kreativnom natječaju ostvaruje se objavom autorske fotografije 

na Too Loud Facebook zidu (wall) uz hashtag #tooloudfest ili na vašem Instagram 

profilu (objava treba biti javno vidljiva) uz hashtag #tooloudfest. Uz fotografiju je 

potrebno napisati i kraći opis. 

Najkreativnije fotografije bit će nagrađene u vrijeme definirano propozicijama. Ako u bilo 

kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, zadržava 

pravo brisanja objave i isključenja korisnika iz natječaja.  

Zlorabljenjem mehanike natječaja smatra se, ali nije isključivo ograničeno na:  

1. Objava fotografije koja nije autorska ili za koje se nema pravo korištenja. U ovom 

slučaju organizator će direktno kontaktirati natjecatelja, koji je dužan odgovoriti u roku 

od 24 sata na direktan upit te pružiti dokaze o autorskom djelu. Ukoliko natjecatelj to ne 

učini, fotografija će biti uklonjena iz natječaja. 

2. Prijavljivanje komentara uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, u kojima se spominju javne 

ličnosti, ističu se vjerski simboli, simboli mržnje ili uvredljivi motivi. U gore navedenim 

slučajevima organizator zadržava pravo istog trenutka ukloniti komentar, te natjecatelja 

isključiti iz natječaja bez dodatnog direktnog obraćanja prema natjecatelju. Organizator 

natječaja zadržava pravo konačne odluke o brisanju komentara i diskvalifikaciji 

korisnika za slučajeve kršenja pravila natječaja, te neetičke slučajeve koje u pravilniku 

nije predvidio. Organizator zadržava pravo dopune pravilnika u svrhu korekcije mogućih 

novonastalih nepoštenih radnji koje štete duhu natjecanja, te njihovih sudionika. 



Kreativni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju 

da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao 

spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni 

putem Facebook stranice Too Loud.  

 

Nagradni fond 

Ukupan fond nagrada za kreativni natječaj sastoji se od: 

1 x KEF M100 In-Ear HiFi Earphones 

1 x Opus3 Records 40th Anniversary Celebration Album SACD/CD 

1 x Edifier - mali bluetooth zvučnik MP100 sa ugrađenim playerom sa sd diska; FiiO – 

pojačalo/DAC za slušalice model K1; More – ušne slušalice 1More E1009 Piston Fit 

(*Napomena: ovo je jedna nagrada) 

2 x JAmo DS 1, bežični BT zvučnik crni finš i bijeli finiš 

1 x Tangent Pebble Splash, vodotporni BT zvučnik 

1 x LG Soundbar SK5 

Nagrade nisu prenosive, niti zamjenjive za neke druge nagrade. Dobitnici ne mogu 

odabrati koju od nagrada žele, već nagrade koje su osvojili preuzimaju na prodajnim 

mjestima izlagača tj. sudionika u nagradnom fondu. Dobitnicima iz udaljenih gradova, 

mjesta ili drugih država, nagrade će biti poslane poštom. Svi dobitnici dužni su poslati 

svoje podatke (ime, prezime, adresa, kontakt) u inbox Too Loud Facebook stranice. 

 

Objava rezultata  

Rezultati natječaja i dobitnci će biti objavljeni najkasnije u roku od 48 sati na Too Loud 

Facebook stranici u zasebnom albumu 

 



Suglasnost s pravilima natječaja i uvjetima korištenja  

Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima korištenja.  

 

Dostupnost natjecanja/aplikacije  

Priređivač nije odgovoran za dostupnost servisa Facebook i Instagram i/ili komponenata 

koje ti servisi osiguravaju za normalno odvijanje natjecanja, kao ni za dostupnost 

internet poslužitelja. Facebook i Instagram nisu ni na koji način povezani s ovim 

natječajem. 

 


