
 

 

 
 
 
 

ПРАВИЛА НА ФОТО НАТПРЕВАР 
 

Официјални правила на фото натпревар “Најфреш летен лик! #VivaFresh” 
 
 

Член 1  
ОРГАНИЗАТОР 

 
Организатор на фото натпреварот “Најфреш летен лик! #VivaFresh” е  Вива, со седиште во Скопје, 
ул. Перо Наков бр.21, 1000 Скопје (во понатамошниот текст Организатор) 

 
 

Член 2 
ОФИЦИЈАЛНО ИМЕ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

 
Официјалното име на Фото натпреварот е “Вива Фреш летен лик”. Фото натпреварот ќе започне на 
07.07.2018 и ќе трае до 07.09.2018 година. 

 
 

Член 3 
ТЕРИТОРИЈА 

 
Фото натпреварот се организира и се спроведува на целата територија на Република Македонија. 

 
 

Член 4 
ЦЕЛ НА ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

 
Фото натпреварот организиран од  Вива Скопје,  е промоција на производите од линијата Фреш на 
територијата на Република Македонија. 

 
 

Член 5  
РЕКЛАМИРАЊЕ 

 
Фото натпреварот ќе се рекламира на социјалните медиуми и печатени флаерот.



 

 

 
Член 6 

ПРАВО НА УЧЕСТВО 
 

Во фото натпреварот право на учество имаат сите граѓани во Република Македонија кои ќе го 
заследат Инстаграм профилот на Вива и објават фотографија со летна тема и Вива Фреш јавно на 
својот Инстаграм профил со хаштаг #VivaFresh. Право на учество во фото натпреварот немаат 
вработените Вива, нивните сорботници вклучени во организацијата, како и членовите на потесниот 
круг на нивните семејства. 
Со учество во  фото натпреварот, учесниците потврдуваат дека се целосно запознаени со одредбите 
на овие правила и ја изразуваат својата согласност во поглед на истите. 

 
 
 

Член 7 
МЕХАНИЗАМ И УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

 
 

Потребно е учесниците да го заследат Инстаграм профилот на Вива и објават фотографија со 
летна тема јавно на својот Инстаграм профил со хаштаг #VivaFresh. Секоја среда жири комисија 
одбира 10-15 фотографии објавени до тој ден (со исклучок на Понеделник) за кои смета дека се 
најсоодветни за поставената тема на фото натпреварот. Секоја фотографија што е избрана за 
неделниот натпревар се поставува на story/highlight на Инстаграм профилот на Вива со опција за 
гласање ДА/НЕ. Гласањето трае до петок. Добитник се прогласува во петок на фотографијата што 
има најмногу “ДА“ гласови до завршувањето на гласањето. Најгласаниот “Фреш лик“ го добива 
пакет подарокот предвиден за доделување во неделата во која тој се издвоил како добитник.  
Ова е механизам кој ќе се повторува сите 8 недели се до главното финале.  
 
Од сите објавени фотографии со хаштаг #VivaFresh и Вива Фреш производ, во временскиот период 
пропишан за натпреварот жири комисијата бира вкупно 20 кои ќе се борат за главниот подарок. 
Гласањето започнува на 03.09.2018 и трае до 07.09.2018 кога прогласува добитникот. 
 
Еден учесник може да учествува со неограничен број на фотографии се додека се со иста тематика 
и го содржат хаштагот #VivaFresh во опис и производ Вива Фреш. Еден учесник не може да добие 
два пати неделен Вива подарок но може да го добие главниот подарок. Односно сите неделни 
учесници учествуваат за главниот подарок. 
 
Организаторот и операторите не се одговорни за евентуални потешкотии на мобилните мрежи или за 
прекините во комуникација. 
 
Во фото натпреварот забрана за учество имаат лицата кои за времетраењето на натпреварот се 
вработени кај организаторот  на натпреварот, Нарачателот и членовите на нивните потесни 
семејства. 



 

 

 
Правилата на фото натпреварот, начинот и условите за учество во фото натпреварот, како и неговото 
времетраење, организаторот  ќе ги објави на официјалната веб-страница на Вива 
http://www.vivaks.com.mk/. 

 
 
 

Член 8 
ИЗВЛЕКУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ ВО ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

 
Добитниците во фото натпреварот ќе се одбираат според транспарентно гласање на 
story/higlights на Инстаграм профилот на Вива. 
 
По завршувањето на гласањето се прават принтскринови од сите фотографии кои 
учествувале во неделниот натпревар со бројот на гласови кои го добиле. Овие информации 
ќе можат да се погледнат на story на Инстаграм профилот на Вива по прогласувањето на 
добитникот на неделниот натпревар. 
 
Почнувајќи од 07.07.2018 година (00:01 часот) и заклучно со 07.09.2018 година (12:00 часот), фото 
натпреварот е во траење од 9 недели. 
Подароците ќе се извлекуваат еднаш неделно, секој петок најдоцна до 14:00 часот. Секој петок ќе биде 
извлекуван по 1 подарок пакет и тоа по следниот редослед: 

 
Недела 1  Натпреварот започнува на 07.07.2018 во 00:01 часот и трае до 11.07.2018 до 23:59 часот. Одбраните  фотографии од 
оние објавени до 11.07.2018 се ставаат на гласање на  12 .07.2018 во 10:00 часот  и гласањето ќе трае до 13.07.2018 до 
14:00 часот. Во петок  13.07.2018  во 15:00 часот ќе биде објавен добитник на  следниов  подарок 
пакет: 

Подарок пакет 

Пакет од 10 производи 0,5л (сите вкусови 
Фреш и Ледени чаеви) 

2 Вива чаши 

1 Фреш маица 

1 ЈБЛ звучник 

 
Недела 2  Натпреварот започнува на 14.07.2018 во 00:01 часот и трае до 18.07.2018 до 23:59 часот. Одбраните  фотографии од 
оние објавени до 18.07.2018 се ставаат на гласање на  19 .07.2018 во 10:00 часот  и гласањето ќе трае до 20.07.2018 до 
14:00 часот. Во петок  20.07.2018  во 15:00 часот ќе биде објавен добитник на  следниов  подарок 
пакет: 

Подарок пакет 

Пакет од 10 производи 0,5л (сите вкусови 
Фреш и Ледени чаеви) 

2 Вива чаши 

1 Фреш маица 

1 ЈБЛ звучник 



 

 

 
Недела 3  Натпреварот започнува на 21.07.2018 во 00:01 часот и трае до 25.07.2018 до 23:59 часот. Одбраните  фотографии од 
оние објавени до 25.07.2018 се ставаат на гласање на  26 .07.2018 во 10:00 часот  и гласањето ќе трае до 27.07.2018 до 
14:00 часот. Во петок  27.07.2018  во 15:00 часот ќе биде објавен добитник на  следниов  подарок 
пакет: 

Подарок пакет 

Пакет од 10 производи 0,5л (сите вкусови 
Фреш и Ледени чаеви) 

2 Вива чаши 

1 Фреш маица 

1 ЈБЛ звучник 

 
 

Недела 4  Натпреварот започнува на 28.07.2018 во 00:01 часот и трае до 01.08.2018 до 23:59 часот. Одбраните  фотографии од 
оние објавени до 01.08.2018 се ставаат на гласање на  02 .08.2018 во 10:00 часот  и гласањето ќе трае до 03.08.2018 до 
14:00 часот. Во петок  03.08.2018  во 15:00 часот ќе биде објавен добитник на  следниов  подарок 
пакет: 

Подарок пакет 

Пакет од 10 производи 0,5л (сите вкусови 
Фреш и Ледени чаеви) 

2 Вива чаши 

1 Фреш маица 

1 ЈБЛ слушалки 

 
 

Недела 5  Натпреварот започнува на 04.08.2018 во 00:01 часот и трае до 08.08..2018 до 23:59 часот. Одбраните  фотографии од 
оние објавени до 08.08.2018 се ставаат на гласање на  09.08..2018 во 10:00 часот  и гласањето ќе трае до 10.08.2018 до 
14:00 часот. Во петок  10.08.2018  во 15:00 часот ќе биде објавен добитник на  следниов  подарок 
пакет: 

Подарок пакет 

Пакет од 10 производи 0,5л (сите вкусови 
Фреш и Ледени чаеви) 

2 Вива чаши 

1 Фреш маица 

1 ЈБЛ слушалки 

 
 

Недела 6  Натпреварот започнува на 11.08.2018 во 00:01 часот и трае до 15.08.2018 до 23:59 часот. Одбраните  фотографии од 
оние објавени до 15.08.2018 се ставаат на гласање на  16 .08.2018 во 10:00 часот  и гласањето ќе трае до 17.08.2018 до 
14:00 часот. Во петок  17.08.2018  во 15:00 часот ќе биде објавен добитник на  следниов  подарок 
пакет: 

Подарок пакет 

Пакет од 10 производи 0,5л (сите вкусови 
Фреш и Ледени чаеви) 

2 Вива чаши 

1 Фреш маица 

1 ЈБЛ слушалки 

 



 

 

 
Недела 7  Натпреварот започнува на 18.08.2018 во 00:01 часот и трае до 22.08.2018 до 23:59 часот. Одбраните  
фотографии од оние објавени до 22.08.2018 се ставаат на гласање на  23 .08.2018 во 10:00 часот  и гласањето 
ќе трае до 24.08.2018 до 14:00 часот. Во петок  24.08.2018  во 15:00 часот ќе биде објавен 
добитник на  следниов  подарок пакет: 

Подарок пакет 

Пакет од 10 производи 0,5л (сите вкусови 
Фреш и Ледени чаеви) 

2 Вива чаши 

1 Фреш маица 

1 ЈБЛ слушалки 

 
 

Недела 8  Натпреварот започнува на 25.08.2018 во 00:01 часот и трае до 29.08.2018 до 23:59 часот. Одбраните  
фотографии од оние објавени до 29.08.2018 се ставаат на гласање на  30 .08.2018 во 10:00 часот  и гласањето 
ќе трае до 31.08.2018 до 14:00 часот. Во петок  31.08.2018  во 15:00 часот ќе биде објавен 
добитник на  следниов  подарок пакет: 

Подарок пакет 

Пакет од 10 производи 0,5л (сите вкусови 
Фреш и Ледени чаеви) 

2 Вива чаши 

1 Фреш маица 

1 ЈБЛ слушалки 

 
 
 

Финале Сите фотографии што биле биле објавени за времетраењето на натпреварот 
(07.07.2018-29.08.2018) со хаштаг #VivaFresh и производ Вива Фреш, влегуваат во 
трката за главниот подарок. Од нив жири комисија одбира 20. На 03.09.2018 се 
објавуваат за гласање и гласањето трае до 07.09.2018 до 12 часот. На истиот ден во 
14:00 часот се прогласува добитникот на финалниот подарок: 

Финален подарок 

Пакет од 10 производи 0,5л (сите вкусови 
Фреш и Ледени чаеви) 

2 Вива чаши 

1 Фреш маица 

1 Хаверборд 

 
 

Доколку добитникот на неделен или финален подарок не е во можност во рок од 30 дена 
од дата на објавување да го подигне подарокот или се откаже од подарокот, истиот се 
доделува на вториот учесник кој има најголем број на гласови. 
 
 
Подароците ќе се подигнат од “Вивакс“ доо, на ул. Перо Наков, 21, 1000 Скопје, секој 
работен ден од 08:00 до 16:00 часот, во рок од 30 дена од објавување на добитникот. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Член 9 
ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

 
Добитниците на подароци ќе бидат објавени на точно одредените датуми во 
горенаведениот текст. Резултатите се објавуваат на Инстаграм профилот на Вива (како 
пост). 
 

 
Член 10 

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ДОБИТНИЦИТЕ 
 

Добитникот ќе добие порака во inbox на Инстаграм профилот со кој учествува во натпреварот. 
 
Доколку учесникот не  е  достапен  во дефинираниот рок за подигање на наградата  од  било  
која  причина, за која Организаторот не е и нема да биде одговорен, тој/таа го губи правото на 
подарок. Организаторот нема да има дополнителна одговорност кон учесникот. 

 
 

Член 11 
ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОДАРОЦИТЕ 

 
Подароците ќе бидат доделени не подолго од 2 недели од извлекувањето на истите. 
По истекот на  рокот  Организаторот  нема никаква одговорност  околу подароците. 
Добитниците не може да ги заменат своите подароци за паричен износ еднаков на нивната 
вредност, ниту пак за кој било друг предмет. 
 
 

Член 12 
УСЛОВИ ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ПОДАРОЦИТЕ 

 
Подароците се подигнуваат на веќе наведената адреса лично или од страна на старател, 
доколку лицето е малолетно. 
 
Доколку добитникот од која било причина не е во можност да го подигне  подарокот, може 
да 
назначи лице што ќе го стори тоа во негово име, со претходно известување на Организаторот. 
Ако добитникот го откаже подигнувањето на подарокот од која било причина, должен е за тоа да 
го извести Организаторот. 
 
По предавањето на подарокот, Организаторот нема никаква одговорност кон добитникот на 
подарокот во однос на користењето на истата, освен одговорностите наведени во правилата. 
 
Организаторот не е одговорен, доколку добитникот не е во можност да го подигне или користи 
подарокот. 
Резултатите за прогласување на добитниците се конечни. 
 
 
 

Член 13 
ФОНД НА ПОДАРОЦИ 

 
 
Фото натпреварот располага со следниот фонд на  подароци: 
- 9 x Пакет од 10 производи 0,5л (сите вкусови Фреш и Ледени чаеви)  
- 9 x 2  Вива чаши 



 

 

- 9 x Fresh маички 
- 3 ЈБЛ звучник 
- 5 ЈБЛ слушалки 
- 1 Хаверборд 

 
 
 

Количината на подароците од Фото натпреварот  е ограничена и нема да бидат доделени 
повеќе подароци од оние кои што се претходно определени. Замена за подароците со други 
подароци, со парична или друга противвредност не е дозволена. Организаторот не се обврзува 
да понуди друг тип на подарок  во истата противвредност од планираните награди. 
 
Учесниците во фото натпреварот немаат право да бараат награди во поголема вредност или од 
различен вид од назначените во правилата од страна на Организаторот. 
 
 
 

Член 14 
ВЕРИФИКАЦИЈА НА КВАЛИФИКУВАНОСТ И ПРАВО НА УЧЕСТВО 

 
Подарокот ќе биде доделен само ако учесниците се квалификувани, имаат право на учество, и 
ако целосно ги почитуваат Правилата на Натпреварот. 

 
 
 

Член 15 
СОГЛАСНОСТ ЗА КОРИСЕТЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 

 
Одобрение за обработката на личните податоци 

 
 

Со учество во фото натпреварот, учесникот се согласува да ги даде личните податоци 
на 
Организаторот, за користење при реализација на фото натпреварот, без временско 
ограничување. 
Организаторот има право да ги користи личните податоци на секој учесник за потребите 
на 
Фото натпреварот. Организаторот не смее да ги користи податоците за било која друга намена, 
која не е во согласност со законот и ќе ги користи само за потребите на фото натпреварот. 
Личните 
податоци на учесниците на фото натпреварот, ќе се користат само согласно Законот за заштита 
на лични податоци (Службен весник на Република Македонија број 7/2005, 103/2008, 
124/2008, 124/2010, 135/2011, 43/2014, 153/2015 и 99/2016). 
 
 

 
ГРЕШКИ 

 
Во случај на печатни грешки во рекламните материјали Организаторот нема да се смета за 

одговорен. 
 
 
 
 
 



 

 

Член 17  
ОДГОВОРНОСТ 

 
Со преземањето на подароците, престануваат понатамошните обврски на Организаторот на 
фото натпреварот  спрема добитниците. 
 
Организаторот нема никаква одговорност која може да произлезе од користењето на 
производите, како и плаќање на штети или тужби кои на некаков начин се поврзани со 
користењето на подарокот. 
 
Потенцијалниот учесник во  овој фото натпревар разбира и се согласува дека учествува во 
натпревар на свој сопствен ризик. 
 
Со самото учество во натпреварот учесникот се согласува, доколку биде извлечен за некој од 
подароците, неговите лични податоци да бидат јавно објавени. 
 
Организаторот на натпреварот не дава гаранција дека учесникот ќе добие подарок доколку 
потроши поголема сума на пари. 
 
Организаторот не одговара во случај кога добиен подарок не може да биде даден 
или искористен поради невозможност потенцијалниот добитник или негов претставник да  се  
јави  и  да  го  добие подарокот   во  определените  рокови или поради други технички 
или правни пречки врзани со конкретниот добитник или негов претставник и поради околности 
предизвикани од виша сила, нормативни или законски ограничувања или други околности. 
 
 

 
Член 18 

ПРАВО НА ПРИГОВОР 
 

Незадоволен учесник во натпреварот има право во рок од 3 дена од денот на објавувањето на 
добитниците на подароците за секое коло, да поднесе приговор во писмена форма до 
Организаторот. Организаторот е должен писмено да одговори на приговорот во рок од 8 дена 
од приемот на истиот. 

 
 
 

 
 

Член 19 
ОТКАЖУВАЊЕ НА ФОТО НАТПРЕВАРОТ 

 
Натпреварот  може да се прекине само во случај ако настапат околности за кои Организаторот 
на натпреварот не е одговорен, односно ако постојат околности кои Организаторот не можел 
да ги спречи, отстрани или избегне. 

 
 

Член 20 
ОТСТРАНУВАЊЕ НА ЕВЕНТУАЛНИ СПОРОВИ 

 
Евентуално настанатите спорови помеѓу Организаторот и учесниците во натпреварот ќе ги 
решава надлежниот суд во Скопје во согласност со важечките закони во Република Македонија. 
 


