PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »#OVIRATLONPAR«
ORGANIZATOR
1. člen
Organizatorja nagradne igre »#OVIRATLONPAR« (v nadaljevanju: nagradna igra) sta Športno društvo
Oviratlon, Rožna ulica 3, 4260 Bled, in IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU ŠPORTA IN REKREACIJE,
ANTON VOLKOV S.P., Prešernova cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
Izvajalec nagradne igre »OVIRATLONPAR« je Frontlab d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 9, 9000 Murska
Sobota.

TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE
2. člen
Nagradna igra se organizira in izvaja na celotnem področju Republike Slovenije za vse sodelujoče v
nagradni igri iz 3. člena teh pravil v obdobju od 3. 8. 2016 do 9. 8. 2016.
Namen organiziranja nagradne igre je promocija znamke Oviratlon in maestra argentinskega tanga
Antona Volkova.

UDELEŽENCI, ORGANIZACIJA IN NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji, ki sprejemajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri, objavljene na spletnem naslovu
www.oviratlon.si.
Člani Športnega društva Oviratlon in njihovi ožji družinski člani v nagradni igri ne morejo sodelovati.
Za ožje družinske člane se za namene te nagradne igre štejejo: zakonec, zunajzakonski partner,
otroci, starši, bratje in sestre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki kakor koli neposredno
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, kakor tudi ne pravne osebe.
Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri, lahko 3. 8. 2016 do 9. 8. 2016 sodeluje na način, da na uradni
Oviratlon Facebook strani (https://www.facebook.com/oviratlon) ali na svojem Instagram profilu z
javno objavo fotografije para, povezane z oviratlonom, z oznako #oviratlonpar.
Objava fotografije mora biti javno dostopna oziroma profil, kjer je fotografija objavljena, mora biti
javno dostopen, sicer posameznik v nagradni igri ne sodeluje.
Če je sodelujoči v nagradni igri objavil fotografijo, kjer so vidne druge osebe, se s sodelovanjem v
nagradni igri zavezuje, da je predhodno pridobil soglasja fotografiranih oseb za posredovanje in
uporabo fotografije za namen nagradne igre in promocijske namene organizatorja. Sodelovanje v
nagradni igri ni pogojeno z nakupom. V izboru za nagrado bodo udeleženi vsi, ki bodo na opisan način
objavili fotografijo para, povezano z oviratlonom, s pripisom oznake #oviratlonpar.
4. člen
V izboru za nagrado sodelujejo vsi, ki bodo v terminu nagradne igre objavili fotografijo, kot je
opredeljeno v teh pravilih.

S prijavo v nagradno igro sodelujoči izrecno izjavlja, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne
igre in da se z njimi v celoti strinja. Prav tako se zavezuje, da bo v celoti spoštoval pravila nagradne
igre.
Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov in zavez, razen tistih, ki so
opredeljene v pravilih te nagradne igre.
5. člen
Pravila in pogoji nagradne igre so objavljeni na spletnem mestu www.oviratlon.si.

NAGRADA
6. člen
Tisti par, ki bo objavil najboljšo fotografijo, bo prejel individualno učno uro argentinskega tanga za
dve osebi pod vodstvom maestra Antona Volkova.

PODELITEV NAGRADE
7. člen
Dobitnik bo izbran na podlagi izbora komisije, ki iz centralne baze podatkov izbere fotografijo, ki
najbolje odraža vrednote oviratlona, zlasti medsebojno pomoč, sodelovanje in prijateljstvo, ter tanga
(npr. strast, predanost, usklajenost).
Komisijo potrdi organizator. Vsi trije člani komisije so ali člani Športnega društva Oviratlon ali
zaposleni v družbi Frontlab d.o.o.
O poteku izbora komisije se bo vodil zapisnik. Komisija v Športnem društvu Oviratlon bo ocenjevala
fotografijo na podlagi spodnjih kriterijev:
 kompozicija (slaba, dobra, odlična),
 izvirnost motiva (neizviren, zanimiv, poseben),
 sporočilnost, vzdušje (anemično, prepoznavno, bogato),
 stopnja umeščenosti oviratlona na fotografiji (majhna, srednja, velika),
 odsev oviratlon vrednot.
Komisija bo preverjala, ali je dobitnik sodeloval v nagradni igri skladno s temi pravili. Če komisija
določi dobitnika, ki ne izpolnjuje pogojev za udeleženca iz teh pravil, ali dobitnik ni sodeloval v
nagradni igri skladno s temi pravili, se njegova prijava razglasi za neveljavno in se ponovno izbere
novi dobitnik.
8. člen
O poteku izbora komisije se mora voditi zapisnik, ki mora vsebovati: kraj in čas izbora komisije,
skupno število prijav, datum in naziv elektronskega ali drugega javnega medija, v katerem so bila
pravila nagradne igre objavljena, imena in priimki članov komisije, način izbora dobitnikov, naziv
uporabniškega profila dobitnika, ime in priimek dobitnika ter naziv nagrade. Zapisnik podpišejo vsi
člani komisije.
Rezultati izbora komisije so dokončni, pritožba na rezultate izbora ni mogoča.

Organizator ne odgovarja za izgubljene pošiljke ter napačno ali nečitljivo navedene kontaktne
podatke.

DOBITNIK NAGRADE
9. člen
Nazivi uporabniških profilov, Facebook ali Instagram in objavljena fotografija, s katero je udeleženec
sodeloval v nagradni igri, bodo objavljeni na uradni Oviratlon Facebook strani in Oviratlon Instagram
profilu ter na spletni strani www.oviratlon.si.
Dobitnik nagrade bo o prejeti nagradi obveščen tudi z zasebnim sporočilom na družbenih omrežjih.
Dobitnik se mora preko zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu v treh dneh javiti z
dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.
Dobitnik nagrade s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinja s splošnimi pogoji sodelovanja v
nagradni igri soglaša, da se njegov uporabniški profil, ime in priimek ter prejete nagrade objavijo na
omenjenih komunikacijskih kanalih.

PREVZEM NAGRADE IN DAVČNE OBVEZNOSTI
10. člen
Dobitnik nagrade bo o izboru obveščen, kot je zapisano v 9. členu, najkasneje v roku tedna dni od
zaključka izbora.
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženec izpolnjuje pogoje iz teh pravil ter da soglaša s Pravili in
pogoji sodelovanja v nagradni igri #oviratlonpar.
Nagrada ni prenosljiva. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:
 dobitnik ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
 se dobitnik preko zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu v treh dneh ne javi z
dodatnimi informacijami, ki jih potrebuje organizator za podelitev nagrade.
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
 (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook in Instagram,
 vse ostale aktivnosti v družbenem omrežju Facebook ali Instagram,
 nedelovanje spletnega mesta www.oviratlon.si in posledice nedelovanja, ne glede na razloge
za nedelovanje,
 nedelovanje spletnega mesta www.oviratlon.si, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile
uporabo storitve,
 kakršne koli posledice ali škodo, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
 kakršne koli posledice ali škodo ob prevzemu ali koriščenju nagrad.
Organizator ne krije nobenih stroškov sodelovanja v nagradni igri. Darila, prejeta v nagradni igri, niso
predmet obdavčitve v skladu z določbami Zakona o dohodnini (ZDoh-2). Vrednost nagrade na
posameznika ne presega 42 EUR, zato se na podlagi prvega odstavka 108. člena ZDoh-2 ne šteje v
davčno osnovo.

PRENEHANJE OBVEZ
11. člen
S trenutkom prevzema nagrade oziroma s podpisom potrdila o izročitvi nagrade prenehajo vse
obveze organizatorja do dobitnika.

PREKINITEV NAGRADNE IGRE
12. člen
Nagradna igra se lahko prekine le, če nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren
oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi
nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.oviratlon.si.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
13. člen
Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o
varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/2007 in naslednji; v nadaljevanju: ZVOP-1), da
organizator igre hrani podatke udeleženca in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te igre.
Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter
samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Dokumentacija v zvezi z dobitnikom (osebni podatki, potrdilo o izročitvi nagrade, zapisnik o predaji
nagrade) se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Udeležencem so
skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka,
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.

KONČNE DOLOČBE
14. člen
Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in pogoji
sodelovanja v nagradni igri ter z njimi soglaša. Pravila začnejo veljati po tem, ko so bila javno
objavljena. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre na ogled na spletni strani
www.oviratlon.si.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh
spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani
www.oviratlon.si
Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot
posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno
krajevno pristojno sodišče.
Za tolmačenje posameznih členov teh pravil in pogojev je pristojen izključno odbor, ki za posamezna
mnenja in druga pravna opravila imenuje in pooblasti odvetnika. Morebitne napake v delu odbora in
pri izvedbi igre bo odbor reševal pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše

kršitve tega pravilnika lahko odbor razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki
ponovi.
15. člen
Pravila nagradne igre stopijo v veljavo 2 .8. 2016.

Bled, 1. 8. 2016

