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Nagradna igra / Radgonske gorice ⎪ Januar 2021

Pravila nagradne igre “Little moments” / januar 2021

ORGANIZATOR
Po teh pravilih kot organizator Radgonske gorice Gornja Radgona d.o.o., Jurkovičeva ulica 5, 9250
Gornja Radgona (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro v reklamne namene na
področju Republike Slovenije.
Nagradna igra bo potekala v obliki objave na zidu Instagram in Facebook strani Radgonskih goric,
v časovnem obdobju od 23. 1. 2021 do vključno 29. 1. 2021, do 23.59. Žreb nagrajencev nagradne
igre bo potekal v soboto, 30. 1. 2021. Izžrebanci bodo o nagradi obveščeni v roku dveh (2) delovnih
dni preko sporočila v polje za komentarje in preko zasebnega sporočila na Facebooku ali
Instagramu.
Objave so dostopne na naslovih:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/RadgonskeGoriceDoo
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/radgonske_gorice/?hl=en

UDELEŽENCI
V nagradni igri lahko sodeluje vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki bo v skladu z navodili izpolnila vse potrebne pogoje. Ena oseba lahko sodeluje v
nagradni igri večkrat. Udeleženec je lahko izžreban samo enkrat. Nakup ni pogoj za sodelovanje.
V nagradnem natečaju ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju
nagradnega natečaja oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec
oziroma zunaj zakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti,
otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradnega natečaja
izključeni s strani organizatorja.

NAGRADE
V razpisanem nagradnem natečaju bodo podeljene 3 nagrade, vezane na posamezno socialno
omrežje. To pomeni skupaj 6 nagrad, od tega tri v nagradni igri na Facebooku in 3 v nagradni igri
na Instagramu.
Vsako nagrado sestavljata po dve penini Radgonskih goric po izboru organizatorja. Posamezna
nagrada bo porazdeljena med dobitnika in osebo, ki jo dobitnik sam določi kot prejemnika drugega
dela nagrade (torej, dobitnik prejme eno penino, oseba, ki jo dobitnik sam določi, pa drugo penino).
Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec. V kolikor vrednost nagrade presega 42
€, je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan predložiti svoje ime, priimek, naslov in davčno
številko, v namen odmere dohodnine.
Akontacije dohodnine pri pričujoči nagradni igri ni potrebno odvesti, saj je vrednost posamezne

nagrade manjša kot 42 EUR.
Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrade niso prenosljive.

NAČIN SODELOVANJA
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki se odzovejo na poziv za sodelovanje, kot je navedeno v
sami objavi nagradne igre.
Način sodelovanja v nagradni igri je natančno opredeljen v posamezni objavi na Facebooku in
Instagramu.
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da sprejema pravila in pogoje nagradne igre
organizatorja in da se z njimi strinja. Sodelujoči privolitev k sodelovanju jasno in nedvoumno
izkažejo s pripisom “sodelujem” v obliki sporočila v komentar pod objavo nagradne igre, kar je tudi
pogoj za sodelovanje.

ŽREBANJE NAGRAJENCEV
Žrebanje ni javno. Organizator nagradne igre bo v soboto, 30. 1. 2021, z naključnim žrebom določil
nagrajence v skladu s temi pravili.
V žrebanje se vključijo vsi sodelujoči, ki so sodelovali v času trajanja nagradne igre in izpolnjujejo
vse ostale pogoje teh pravil.
V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za
udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji
udeleženec.

OBVESTILO O REZULTATIH NAGRADNE IGRE TER PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec in prijatelj, označen v komentar objave na Facebooku ali Instagramu, bo o rezultatu
nagradne igre obveščen preko sporočila v polje za komentarje in/ali zasebnega sporočila na
Facebooku ali Instagramu. Nagrajenec in označeni prijatelj sta pred prevzemom nagrade dolžna
predložiti ime, priimek in naslov, saj se nagrada nagrajencu in njegovemu prijatelju pošlje po pošti.
V kolikor nagrajenec in označen prijatelj navedenih podatkov ne predložita v roku 7 dni od prejema
obvestila o žrebu, se šteje, da se nagradi odpovedujeta. Takšna nagrada ostane nepodeljena.
V kolikor je bil izžreban nagrajenec, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma
ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali organizator pri udeležencu zazna nepravilnosti v
postopku sodelovanja, se nagrade ne podeli.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Za vsebino nagradnega natečaja je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z
nagradnim natečajem se obrnite na elektronski naslov andreja.novak@radgonske-gorice.si.
Sodelujoči v nagradnem natečaju organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov s
sodelovanjem v nagradnem natečaju dovoljuje, da organizator zbira in obdeluje njegove osebne
podatke (ime, priimek, naslov) za:
- izvedbo nagradne igre
- obveščanje nagrajencev
- objavo nagrajencev

- podelitev nagrad
Upravljavec bo zbrane podatke varoval v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva
osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec
pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.
Po zaključku nagradne igre oziroma najkasneje do razdelitev nagrad oz. najkasneje do izpolnitve
vseh obveznosti nagradne igre bodo vsi osebni podatki udeležencev izbrisani.
Sodelujoči ima pravico zahtevati popravek, izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave.
Sodelujoči lahko poda ugovor na obdelavo osebnih podatkov, priznava pa se mu tudi pravica do
prenosljivosti podatkov. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti
pritožbo pri nadzornem organu, v primeru suma kršitve pravic sodelujočega oziroma v primeru
suma kršitve določb Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ter Zakona o varstvu osebnih
podatkov.
Sodelujoči lahko v primeru vprašanj o obdelavi osebnih podatkov kontaktira organizatorja
nagradne igre na elektronski naslov: andreja.novak@radgonske-gorice.si

ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva nagrad. Spori,
povezani s pravicami okrog lastništva nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da
organizator podeli nagrado tisti osebi, ki je bila izžrebana v nagradni igri in ki je organizatorju
posredovala svoje osebne podatke.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo
sodelujoči. Organizator ni odgovoren za nedelovanje socialnih omrežij kot so Facebook in
Instagram, ter posledice nedelovanja ne glede na razloge nedelovanja.
Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni
igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.) in ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi
jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), si organizator pridržuje
pravico do odpovedi nagradne igre. O tem mora prek medijev razpisa nagradne igre obvestiti
udeležence. V tem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

PRITOŽBE IN REŠEVANJE
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Pritožbo lahko sodelujoči pošlje na
sedež organizatorja v roku 15 dni od objave nagrajenca. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega v
nagradni igri.

ZADNJE DOLOČBE
Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil nagradne igre, če to zahtevajo vzroki tehnične
ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih pravil
nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na družbenem omrežju, kjer je bila
nagradna igra objavljena.

FACEBOOK IN INSTAGRAM
Facebook in Instagram nista na nikakršne načine povezan z nagradnimi igrami in ne prevzemata
nobene odgovornosti za njihovo izvedbo. S sodelovanjem v natečaju je vsak udeleženec s tem

določilom seznanjen.
Morebitna vprašanja v zvezi z nagradnimi igrami, lahko pošljete na elektronski naslov:
andreja.novak@radgonske-gorice.si

