PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V PROJEKTU
''OBALA POD SMREKICO''
1. SPLOŠNE DOLOČBE
V skladu s temi pravili organizator Radio Capris d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), na naslovu Ulica 15. maja
10b, 6000 Koper, organizira projekt »OBALA POD SMREKICO « (v nadaljevanju: projekt).

Projekt bo potekala od 22. 11. 2017 do trenutka, ko organizator javno objavi konec projekta, vendar
najkasneje do 31. 12. 2017. Radio Capris poslušalcem v rednem radijskem programu objavi poziv za
sodelovanje. Pravila so objavljena na spletni strani organizatorja www.radiocapris.si.

2. POGOJI SODELOVANJA

V projektu lahko sodelujejo vse fizične in pravne osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča. V nagradni igri
ne smejo sodelovati redno ali pogodbeno zaposleni delavci Radia Capris, d. o. o. ali njihovi ožji družinski člani
in tisti, ki so kakorkoli vključeni v organizacijo in pokroviteljstvo projekta.

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili projekta. Šteje se, da s sodelovanjem v projektu
sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi s projektom.

3. NAČINI SODELOVANJA IN IZBOR SODELUJOČIH

V sklopu projekta Radio Capris išče podjetnike in obrtnike, ki bi svoje izdelke radi predstavili širši publiki oz.
poslušalcem in bralcem Radia Capris. Zato bomo v času promocije projekta zbirali različne predloge izdelkov,
ki so bili narejeni izpod rok ustvarjalcev z Obale.

Poslušalci bodo pozvani, da na elektronski naslov jutro@radiocapris.si pošljejo:


najmanj eno (1) fotografijo izdelka;



kratek opis izdelka – do 500 znakov;



svoje kontaktne podatke – elektronski naslov in telefonsko številko.

Komisijo Radia Capris sestavljajo:


Žiga Rustja, programski urednik;



Mitja Čehovin, glasbeni urednik;



Jana Pogačnik, urednica informativnega programa in



Maja Koblar, urednica marketinških in prodajnih aktivnosti.

Komisija bo po pregledu vseh prispelih prijav pregledala predloge ter določila med tri (3) in pet (5) tistih, ki
bodo dobili mesto v Caprisovem promocijskem paketu.

Izbrani sodelujoči bodo morali za namen promocije predati količino petdesetih (50) izdelkov. Ti bodo bili
predani gostom decembrskega radijskega programa Radia Capris v namen promocije lokalnih podjetnikov in
obrtnikov. Prav tako bodo lahko zraven predali svoj promocijski material – letake ali vizitke. Izdelki bodo tudi
uporabljeni v namene promocije na spletu ter družbenih omrežjih (slike, video, predstavitve).

Pokvarljivi izdelki umeščeni v promocijo projekta morajo imeti zagotovljene vse standarde in zahteve
prehrambne industrije za izdelavo, prodajo in uživanje takšnih izdelkov.

4. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA IN POKROVITELJEV

Organizator ne odgovarja za zasedenost telefonskih linij in mobilnih omrežij v času trajanja projekta.

Organizator in pokrovitelja niso odgovorni za kakršnekoli okvare omrežja ali telefonskih linij, tehnične težave
ter napačno razumljene namige, pravila in pogoje ali komunikacijo.

6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, ki bodo Radiu Capris poslani s strani sodelujočega, bodo namenjeni izključno za namene
obveščanja o prevzemu nagrade. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru igre, varoval
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Radio Capris lahko
uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih bo zbral v tej igri, tudi za namene promocije Radia Capris v skladu
z določbami 72. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Sodelujoči dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Radia Capris ter uporabo vseh
fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti Radia Capris.

7. KONČNE DOLOČBE

S sodelovanjem v projektu se sodelujoči strinja in soglaša s pogoji te projekt. Organizator si pridružuje pravico
kadarkoli umakniti ali dopolniti pravila tega projekta.

8. REKLAMACIJE

Morebitne reklamacije v zvezi s projektom ali nagrado sprejemamo na elektronskem naslovu
info@radiocapris.si in na telefonski številki 05/ 66 80 600.

Koper, 22. 11. 2017

