UVJETI GLASANJA
za projekte natječaja Moj Zaba Start 2018.
1. Moj Zaba Start je natječaj za dodjelu financijskih potpora Zagrebačke banke d.d.. U okviru
natječaja Zagrebačka banka d.d. dodjeljuje financijske potpore najboljim poduzetničkim i
društveno korisnim projektima, pri čemu se temeljem rezultata javnog glasanja
organiziranog putem internetske stranice natječaja www.mojzabastart.hr dodjeljuju tri
potpore, svaka u iznosu 30.000 kuna.
2. Priređivač glasanja za najbolje projekte natječaja za dodjelu financijskih potpora Moj Zaba
Start je Zagrebačka banka d.d., (sjedište Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb), OIB
929630223473 (dalje u tekstu Priređivač ili Zagrebačka banka). Glasanje se priređuje u cilju
uključenja i sudjelovanja društvene zajednice u aktivnosti Zagrebačke banke iz područja
društvene odgovornosti.
3. Glasanje se sastoji od jednog kruga unutar kojeg će sudionici imati mogućnost glasovati
za Projekte u 3 (tri) kategorije koje predstavljaju 3 (tri) natječaja: Poduzetništvo, Kultura i
znanost te Društvo.
4. Unutar svakog natječaja nalazi se ukupno 10 Projekata natječaja Moj Zaba Start koje je
temeljem ključnih kriterija odabrala stručna komisija Natječaja (dalje: Natječajna Komisija)
koju čine predstavnici Zagrebačke banke.
5. Na internetskoj stranici natječaja www.mojzabastart.hr svaki od ukupno 10 (deset) Projekata
u svakom od natječaja će ima vlastitu stranicu za potrebe predstavljanja Sudionicima.
6. Sudionici imaju mogućnost glasovati za odabrani Projekt te nakon glasanja pogledati udio
trenutačno prikupljenih glasova za Projekt u ukupnom broju svih prikupljenih glasova za
projekte u tom natječaju.
7. Javno glasanje za najbolje projekte natječaja održava se u razdoblju od 9. listopada 2018. u
10:00h do 19. listopada 2018. u 14:00h na internetskoj stranici natječaja
www.mojzabastart.hr.
8. Ulaskom u područje glasanja na internetskoj stranici www.mojzabastart.hr i pristupom
glasanju sudionik potvrđuje da je suglasan da ustupa na obradu svoje podatke potrebne za
provedbu postupka glasanja Zagrebačkoj banci.
9. Uvjeti glasanja objavljeni su na www.mojzabastart.hr i sastavni su dio procesa glasanja,
dostupan na stranici glasanja.
10. Svi sudionici glasanja dužni su upoznati se sa Uvjetima glasanja koji su sastavni dio glasanja
i dostupni su na ekranu na kojem sudionik glasa za projekte natječaja Moj Zaba Start.
11. Pravo sudjelovanja u glasanju imaju svi online korisnici koji se prilikom glasanja na
www.mojzabastart.hr registriraju vlastitom e-mail adresom ili profilom na društvenoj mreži
Facebook ili Google+.

12. Svaki Sudionik može dodijeliti ukupno 3 (tri) glasa odabranim Projektima na način da može
dodijeliti 1 (jedan) glas samo jednom odabranom Projektu u svakom od natječaja.
13. Ukoliko želi glasati samo za jedan projekt u jednom od natječaja, Sudionik nije dužan glasati i
za projekte u ostala dva natječaja.
14. Završetkom glasovanja, prikupljeni glasovi Sudionika se zbrajaju te se dodjeljuju tri potpore,
svaka u iznosu 30.000 kuna, trima Projektima koji, svaki u jednom od natječaja, prikupe
najviše glasova putem internetske stranice natječaja www.mojzabastart.hr .
15. Zagrebačka banka zadržava pravo ne objaviti rezultate glasanja odmah po završetku razdoblja
glasanja iz razloga obavezne detaljne provjere vjerodostojnosti svih glasova prikupljenih
javnim glasovanjem kao i usklađivanja vremena objave rezultata glasanja za najbolje projekte
putem www.mojzabastart.hr s rezultatima odabira najboljih projekata prema ocjeni
Natječajne Komisije. Svi će se dobitnici potpora objaviti istodobno na svečanoj javnoj dodjeli
potpora 25. listopada 2018.g. nakon čega će biti i objavljeni na internetskoj stranici natječaja
www.mojzabastart.hr .
16. Zagrebačka banka će temeljem glasova javnosti prikupljenih putem internetske stranice
natječaja www.mojzabastart.hr dodijeliti tri potpore, po jednu u svakom natječaju:




30.000 kuna za projekt s najviše glasova javnosti u natječaju Poduzetništvo,
30.000 kuna za projekt s najviše glasova javnosti u natječaju Kultura i znanost
30.000 kuna za projekt s najviše glasova javnosti u natječaju Društvo

17. Neovisno o glasovanju javnosti putem web stranice natječaja www.mojzabastart.hr
Natječajna komisija će odabrati najbolje projektne prijedloge po svojem izboru, kojima će
Zagrebačka banka dodijeliti ukupno 900.000 kuna posebne financijske potpore putem
devet zasebnih financijskih potpora i to po 3 (tri) u svakom natječaju - 120.000 kuna za
prvoplasiranog, 100.000 kuna za drugoplasiranog i 80.000 kuna za trećeplasiranog u svakom
Natječaju.
18. Projekt koji je dobio potporu temeljem glasova javnosti može dobiti i potporu temeljem
odabira Natječajne Komisije i obratno.
19. Ukoliko 2 (dva) ili više Projekata, istekom razdoblja glasovanja, dobiju isti broj glasova,
poredak navedenih Projekata odredit će se prema vremenskom slijedu dobivenih glasova,
odnosno onaj Projekt koji je prema vremenskom slijedu prvi dobio taj isti broj glasova,
prethodit će u poretku u odnosu na ostale Projekte s istim brojem glasova.
20. Dobitnici potpora bit će objavljeni po završetku glasovanja i provjeri svih zaprimljenih
glasova, odnosno u trenutku kad budu poznati dobitnici potpora koje je odabrala
Natječajna Komisija. Svi dobitnici bit će službeno javno objavljeni istodobno na svečanoj javnoj
dodjeli potpora 25. listopada 2018.g. i potom tijekom istog dana na internetskoj stranici
natječaja www.mojzabastart.hr .
21. U slučaju nastupa izvanrednih okolnosti koje bi iz objektivnih razloga prolongirale ili
onemogućile organizaciju svečane javne objave i dodjele potpora na planiran i najavljen

datum, svi dobitnici bit će službeno objavljeni 25. listopada 2018.g. na internetskoj stranici
natječaja www.mojzabastart.hr.
22. Popis Projekata i pripadajućih iznosa financijskih potpora sukladno ostvarenim rezultatima
prikupljenih glasova i stručnoj ocjeni Natječajne Komisije bit će objavljeni najkasnije 25.
listopada 2018. na internetskoj stranici natječaja www.mojzabastart.hr. Javna objava
rezultata moguća je i prije tog datuma na način koji odredi Zagrebačka banka.
23. Zagrebačka banka nije odgovorna niti će provoditi prebrojavanje zakašnjelih, izgubljenih,
pogrešno adresiranih,
nezakonitih
ili nedopuštenih glasova, glasova prikupljenih
automatiziranim sredstvima, registracijom više od jednog korisničkog profila na Facebook
ili Google+ društvenoj mreži, korištenjem e-mail računa i imena drugog Sudionika, jednako
kao i glasova prikupljenih putem lažnih sredstava ili na bilo koji način koji nije u skladu s ovim
Uvjetima.
24. Zagrebačka banka zadržava pravo poništiti s internetske stranice natječaja
www.mojzabastart.hr sve glasove Sudionika za koje se ustanovi da nisu prikupljeni u
skladu s ovim Uvjetima ili su prikupljeni na neprikladan ili neetičan način korištenjem
automatiziranih sredstava, registracijom više od jednog korisničkog profila na Facebook ili
Google+ društvenoj mreži, korištenjem e-mail računa i imena drugog Sudionika te
korištenjem lažnih profila. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji
razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe nedopuštenog povećavanja broja glasova
određenog Projekta.
25. Osobne informacije koje Sudionici dostave kroz internetske stranice natječaja
www.mojzabastart.hr će biti upotrijebljene isključivo za provjeru glasova pojedinačnim
Projektima. Osobni podaci neće biti distribuirani niti jednoj organizaciji koja nije povezana
s Priređivačem te se neće koristiti za potrebe slanja promotivnih newslettera ili drugih
promotivnih komunikacija.
26. Sudionici koji sudjeluju u glasanju prihvaćaju prava i obveze iz ovih Uvjeta. Priređivač zadržava
pravo promjene ovih Uvjeta, a o tome će svi Sudionici i Nositelji nominiranih Projekata biti
pravovremeno obaviješteni.
27. U slučaju spora između Priređivača, Sudionika ili Nositelja nominiranih Projekata u vezi
ovih Uvjeta glasanja nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.
28. Svojim sudjelovanjem u glasanju za projekte natječaja Moj Zaba Start Sudionik potvrđuje
da je upoznat s Uvjetima glasanja i da iste prihvaća.

