
Nagradni natječaj „Najkreativnija fotografija jela“ 
Pravila 

 
Organizator nagradnog natječaja pod nazivom “Najkreativnija fotografija jela” (u daljnjem tekstu 
“Natječaj”) je METRO Cash & Carry d.o.o., Jankomir 31, 10 090 Zagreb, OIB: 38016445738 (u nastavku 
“Organizator”). Natječaj se priređuje s ciljem promocije kampanje „Najkreativnija fotografija jela“ i prodaje 
određenih proizvoda iz asortimana Organizatora. Pravila Natječaja (“Pravila”) bit će objavljena na Internet 
stranicama METRO-a (www.metro-cc.hr). 
 
1. PRAVO SUDJELOVANJA I TRAJANJE NATJEČAJA 
 
U promotivnoj kampanji mogu sudjelovati svi građani i građanke Republike Hrvatske sa stalnim 
prebivalištem u Republici Hrvatskoj („Sudionici“), a koji od 1. rujna do 30. rujna 2022. godine kod 
Organizatora kupe kuhalo M-PRO induction Cooker GIC3500 te koristeći navedeno kuhalo i proizvode 
METRO robne marke pripreme jelo te ga fotografiraju, a fotografiju jela objave i podijele putem društvenih 
mreža.  
 
2. KAKO SUDJELOVATI? 
Da bi Sudionici sudjelovali u Natječaju potrebno je u razdoblju trajanja Natječaja (1. rujna - 30. rujna 
2022.) 

 
a) kupiti kuhalo kuhalo M-PRO induction Cooker GIC3500 
b) kupiti prehrambene artikle METRO robne marke 
c) samostalno osmisliti i pripremiti jelo koristeći navedeno iz točaka a) i b) 
d) Uslikati pripremljeno jelo te ga objaviti na društvenim mrežama uz #metrohr. Javno 
nedostupne ili uvredljive objave neće biti važeće i kao takve ne ostvaruju mogućnost osvajanja 
nagrade. 

 
3. ODABIR DOBITNIKA 
Po završetku nagradnog natječaja, stručna komisija chefova iz organizacije JRE odabire najkreativniju 
fotografiju jela prema kriteriju kreativnosti. Najbolje plasirani Sudionik osvojit će nagradu navedenu u 
točki 4. ovog Pravilnika. Sudionik će o ishodu nagradnog natječaja biti obaviješten najkasnije osam (8) 
dana od završetka natječaja označavanjem profila ispod njegove objavljene fotografije. 
Ukoliko se dobitnik u roku od trideset (30) dana ne javi povratno na obavijest ispod njegove fotografije, 
nagrada će pripasti drugoplasiranom odnosno trećeplasiranom pa sve dok se netko od dobitnika ne javi 
povratno.  
Ukoliko se nitko ne prijavi na natječaj, odnosno u zadanom roku ne objavi fotografiju, sukladno Pravilima, 
natječaj se smatra poništenim.  
 
4. NAGRADA 
 
Nagrada koju će Organizator podijeliti za najkreativniju fotografiju je besplatno sudjelovanje na 
masterklasu kulinarstva u organizaciji JRE organizacije.  
 
5. OPĆE ODREDBE 
 
Sudionici mogu uputiti bilo kakva pitanja vezana uz ovaj Natječaj e-mailom adresu: 
info@metro-cc.hr, uz naznaku Predmet: “Nagradni natječaj – „Najkreativnija fotografija jela”. 
Kako bi sudjelovali u Natječaju, Sudionici prihvaćaju sve uvjete i Pravila Natječaja. 
Sudjelovanje u Natječaju je besplatno za sve sudionike. Svi osobni podaci prikupljeni za vrijeme i u svezi 
s Natječajem bit će obrađeni samo u te svrhe i pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno.  


