
Општа правила наградне игре: 
 

Члан 1: ОРГАНИЗАТОРИ 

 

Наградну игру приређују и организују Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у сарадњи са 

Министарством заштите животне средине, и уз финансијску подршку Шведске агенције за 

међународни развој и сарадњу (СИДА), у оквиру пројекта „Изазов за управљање био-отпадом“. 

Контакт: ana.seke@undp.org, Булевар Зорана Ђинђића 64, 11000 Београд, телефон: +381 (0)11 285 

65 71 

 

Члан 2: ТРАЈАЊЕ, СВРХА И МЕСТО СПРОВОЂЕЊА НАГРАДНЕ ИГРЕ 

 

Наградни конкурс „Моја кухиња без отпада“ спроводи се у сврху промоције пројекта „Изазов за 

управљање био-отпадом“ на територији Републике Србије. Наградна игра почиње 16. априла 

2020. године у 00:01 часова по локалном времену и завршава се 8. маја 2020. године у 23:59 

часова по локалном времену Републике Србије. 

 

Члан 3: ПРАВО УЧЕСТВОВАЊА 

 

Учесници наградне игре могу бити само пунолетни грађани са местом пребивалишта на 

територији Репубике Србије у периоду одржавања наградне игре, корисници друштвених мрежа 

Facebook и Instagram, осим запослених код организатора наградне игре и чланова жирија, као и 

чланова њихове уже породице (родитељ, супружник, деца, сестре и браћа).  

 

Члан 4: КАКО УЧЕСТВОВАТИ 

 

У периоду трајања наградне игре, задатак корисника ће бити да објаве јавно на својим налозима 

на друштвеним мрежама свој видео или фотографију оброка, или себе/чланове породице док 

кувају тако да користе остатке хране уз савет/рецепт другим корисницима како да смање отпад 

од хране у кухињи. Обавезно је објаву подесити на јавно и означити хаштегом 

#kuhinjabezotpada. Није дозвољено више од једног снимка или фотографије по кориснику 

недељно. Сваке наредне седмице сваки учесник може поново конкурисати новим 

снимком/фотографијом.  

 

Члан 5: ОДАБИР ДОБИТНИКА И НАГРАДНИ ФОНД 

 

О добитницима за сваку недељу ће одлучити трочлани стручни жири:. Представник амбасаде 

Шведске, представник УНДП и Јелена Маленовић, Spise and sunshine. 

Жири ће сваке недеље одабрати 3 добитника са најкреативнијим решењем и наградити га 

једном од три награде из фонда: 1) малим кућним апаратом, 2) комплет од 3 стаклене чиније за 

чување хране и 3) поклоном изненађења. Победници за сваку претходну седмицу ће бити 

објављени текуће седмице  у посту на Facebook и Instagram налозима УНДП Србија.  

 

Члан 6: КАКО ПРЕУЗЕТИ НАГРАДУ 

 

Добитници ће бити позвани преко друштвених мрежа да доставе податке за доставу награда. 

Награда ће бити послата путем поште. Рок за доставу награде је 60 дана од дана када 

организатор контактира добитника.  

 

Преузимањем награде престају све обавезе организатора према добитницима.  

 

Члан 7: ПУБЛИЦИТЕТ  

mailto:ana.seke@undp.org


 

Учествовањем у овој наградној игри учесници су сагласни да њихов пост, име, лик, фотографију 

може користити организатор и објавити без накнаде у штампаном, звучном, сликовном, видео 

материјалу и друштвеним мрежама, без икаквих ограничења, а у сврху промовисања наградне 

игре и у евентуалним будућим промотивним активностима организатора око „Изазова за 

управљање био-отпадом“ и сличних пројеката.  

 

Члан 8: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА, АУТОРСКА ПРАВА 

 

Учествовањем са фотографијом/видеом учесник аутоматски изјављује да је то оригинално дело 

и да је једини власник ауторских права. Учествовањем у наградној игри, учесници задржавају 

потпуно ауторско право на своје слике/видео, али исто тако дозвољавају организатору пуну, 

бесплатну, неопозиву, сталну, не-ексклузивну лиценцу широм света и права коришћења, 

уређивања (укључују графичке елементе, додавање воденог жига са информацијама о аутору 

итд.), право да репродукује, дистрибуира, приказује, објављује интерно и екстерно преко свих 

својих комуникационих канала, у целини или делом, у вези са наградном игром, у било којем 

медију; укључујући, али не ограничено на: 

- креирање копија фотографије помоћу одређене технике, укључујући штампање, репрографију 

и дигитално; 

- снимање и репродукција кроз све технике; 

- који круже у земљи и иностранству; 

- чување у меморији рачунара; 

 - објављивање фотографије у штампаним медијима; 

 - објављивање фотографије на веб сајту пројекта, на страницама друштвених медија УНДП-а, 

Министарства заштите животне средине, Амбасаде Шведске и СИДА; 

 - објављивање фотографије у електронским, говорним и дигиталним издањима пројекта; 

 - у активностима организатора, на интернет сервисима, посебно у оглашавању у штампи, 

радију, телевизији, интернету, на билбордима, на отвореном и на било којим и свим интернет 

веб-сајтовима и доменима, у мобилним сервисима, на промотивним и рекламним уређајима и 

другим облици промоције пројекта;  

- јавни наступ, изложба, пројекција, репродукција и емитовање и ремитовање, као и јавно 

дељење фотографије. 

 

Од организатора се неће тражити да плаћа било какву додатну накнаду или тражи било какво 

додатно одобрење у вези са овлашћеним коришћењем. Учесници у наградној игри пристају да 

организатор учини или пропусти да учини било какву радњу која би у супротном нарушила 

морална права учесника на њиховим фотографијама. Фотографије/видео се такође може 

користити у било којем и сваком облику и било којој и свим графичким подешавањима и у 

комбинацији са другим радовима, сликама и елементима, као и у облику колекције слика или 

колекције корица. Учествовањем у наградној игри, учесници пристају да буду везани за правне 

услове Фејсбука https://www.facebook.com/legal/terms и правне услове Инстаграма 

https://help.instagram.com/581066165581870 

 

Учесници у наградној игри би требало да задрже оригиналну дигиталну датотеку свог уноса јер  

се од њих може тражити да докажу власништво над својим радом, као и да организатору 

омогуће највећу могућу резолуцију. 

 

Члан 9: ЛИЧНИ ПОДАЦИ 

 

Руководилац подацима које учесници доставе током наградне игре је организатор. Личне 

податке које учесник достави организатор ће обрађивати искључиво у сврху одабира добитника 

и слања награда. Организатор ће такође објавити имена и презимена на својим друштвеним 

https://www.facebook.com/legal/terms
https://help.instagram.com/581066165581870


мрежама. Након одабира добитника и слања награда, а најкасније 3 месеца од дана писаног 

доказа о пријему награде, организатор ће избрисати личне податке добитника.  

Достављање личних података је добровољно. Лични подаци ће бити обрађивани искључиво у 

складу са прописима о заштити личних података. 

 

 

 

 

  

 

 


