Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri »POP-UP razglednica«
1. člen: Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »POP-UP razglednica« na facebook strani Radia Capris
https://www.facebook.com/radiocapris/?fref=ts sta podjetje Palma d.o.o., Mednarodno turistično
podjetje, Lilekova 5, 3000 Celje, Slovenija in Radio Capris d.o.o., Ul. 15. maja 10b, 6000 Koper.
2. člen: Potek nagradne igre
Sodelujoči uporabniki ustvarjajo svoj POP-up počitniški pozdrav pod Palmo. Najprej s klikom na levi
ali desni profil izberejo spol, nato se s klikom na levo ali desno fotografijo odločijo, ali si želijo
razglednico z aktivnih počitnic ali bi raje izbrali lenarjenje. V naslednjem koraku se jim izriše njihov lik
kot iz stripa na destinaciji, polni aktivnosti ali počitka. Uporabniki za sodelovanje v nagradni igri
poklikajo oblačke, za katere se jim zdi, da najbolj ustrezajo njihovemu počutju (WOW!, SANJSKO,
NJAM ali druge). V predzadnjem koraku se izriše cela razglednica. Uporabnik v polja vpiše svoj enaslov in naslov prijatelja/-ice, ki mu/ji želi poslati razglednico s povabilom k sodelovanju v nagradni
igri prek mejla. Igra se zaključi s kratko anketo o počitniških sanjah in željah.
Vsi uporabniki, ki bodo izpolnili svoje podatke, bodo sodelovali v žrebu za nagrado. Prejel jo bo
naključno izžrebani uporabnik, in sicer s pomočjo naključnega spletnega računalniškega žreba
random.org in ob prisotnosti 3-članske komisije v sestavi Radia Capris in turistične agencije Palma.
3. člen: Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni uporabniki (fizične osebe nad 18 let) Republike
Slovenije. Vsaka oseba lahko sodeluje z enim elektronskim naslovom. Pri žrebu se vsak elektronski
naslov oz. profil upošteva samo enkrat. Večkratno sodelovanje torej ne poveča možnosti pri žrebu.
Vsaka oseba lahko sodeluje v nagradni igri z enim e-naslovom samo enkrat.
K nagradni igri lahko udeleženci pristopijo prek stika s spletno stranjo Radia Capris
http://www.radiocapris.si/nagradne_igre/n/nagradna-igra-s-palmo-v-toskano-in-cinque-terre.

4. člen: Nagrada
- 1 x 3-dnevno potovanje v Toskano za 2 osebi
http://www.palma.si/izleti-potovanja/ponudba/cudovita-toskana-in-cinqueterre/100299/2222281477806/?ibe=p/typ_trips/search_%C4%8Cudovita%20Toskana%20in%20Cinq
ue%20Terre/d_r/vnd_1/bsd_365/tdc_1-21/epc_2/toc_PALM/qs_1/rgcs_100299/#ors-qs3
Nagrajenec lahko nagrado koristi v času 3eh razpisanih terminov, ki mu jih ponudi TA Palma.
Nagrajenec lahko izrazi željo po terminu potovanja, vendar Turistična agencija Palma v skladu s tukaj
objavljenimi pravili ne more zagotoviti, da bo tej želji lahko ugodila, saj je morebitna odobritev
odvisna od razpoložljivosti kapacitet in drugih sezonskih gibanj. Nagrado lahko koristi le nagrajenec, v

skladu s tu določenimi pogoji, napovedanimi datumi možnih odhodov ter splošnimi pogoji poslovanja
podjetja Palma d.o.o.

5. člen: Čas trajanja nagradne igre in kontinuiteta podeljevanja nagrad
Nagradna igra poteka od 1. junija 2017 do vključno 14. junija 2017 na spletni strani organizatorja
nagradne igre. Nagrajenec, izžreban z računalniškim servisom, bo razglašeni 15. 6. 2017 na spletni
strani http://www.radiocapris.si. Nagrado nagrajenec prevzame na koncertu Radia Capris v petek,
16.6. 2017 v Kopru.
Določitev nagrajenca nagradne igre za nagrade bo z žrebom (servis za žreb Random.org) potekala v
prostorih organizatorja in ob prisotnosti 3-članske komisije s strani organizatorja in izvajalca
nagradne igre.
6. člen: Objava in informiranje nagrajenca o nagradi:
Nagrajenec bo objavljen na spletni strani Radia Capris z imenom in priimkom. Nagrajenec s
sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da se podatki o njegovem imenu, priimku in o prejeti nagradi
javno objavijo.
Vsa komunikacija z nagrajencem poteka prek e-naslova, ki ga je nagrajenec izpolni v aplikaciji.
Nagrajenec izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani in po potrebi tudi v
drugih medijih, za kar od obeh organizatorjev ne bo zahteval plačila ali odškodnine.
7. člen
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do morebitnih tehničnih napak, na katere ne more
vplivati v slehernem trenutku. Organizator bo morebitne napake skušal odpraviti v najkrajšem
možnem času.
8. člen
Organizator nagradne igre ne vpliva na izbor zmagovalca nagradne igre, saj je ta odvisen od
naključnega računalniškega žreba.
9. člen
Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake poslanih sporočil po elektronski pošti (napačna
povezava in posledično neuspešna registracija, spam filtri …) in druge napake, povezane z
računalniško opremo ali tehničnimi pomanjkljivostmi kakršnekoli narave, ki bi lahko kakorkoli ovirale
potek nagradne igre.
10. člen
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino. Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec predložiti osebni
dokument. Če se izkaze, da je sodelujoči v nagradni igri vnesel lažne, nepopolne ali tuje osebne
podatke, nagrada ni podeljena. Prav tako ni mogoče zamenjati vrste ali tipa nagrade. Nagrada ni
prenosljiva.
Nagrajenec se ob prijavi v nagradno igro strinja s posebnim dodatnim pogojem organizatorjev, da ob
prevzemu nagrade predloži svojo davčno številko in sam prevzame odgovornost za plačilo dohodnine
ali morebitne druge davčne obveznosti, ki izvirajo iz prejete nagrade. Vsi morebitni davki iz naslova
prejete nagrade po posebnem določilu organizatorjev nagradne igre bremenijo nagrajenca.

11. člen
Če nagrajenec ne posreduje navedenih podatkov ali če sprejem nagrade odkloni, se šteje, da
nagrajenec nagrade ne želi sprejeti. V tem primeru je organizator v razmerju do nagrajenca prost
vseh obveznosti in pridobi pravico, da z nagrado razpolaga v kakršenkoli drug namen.

12. člen
Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli nagrajencu, če ugotovi, da je ta sodeloval v
nagradni igri v nasprotju s temi pravili, da ni izpolnjeval pogojev za udeležbo ali da ni potrdil
prevzema nagrade. Organizator lahko nagrado ponudi naslednjemu sodelujočemu, ki je izbran z
žrebom (rezervni izžrebanec). V kolikor tudi rezervni izžrebanec ne potrdi prevzema nagrade, lahko
organizator nagradne igre prosto razpolaga z nagrado po svoji volji in presoji.
13. člen: Varovanje osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorjema zbiranje,
obdelovanje in uporabo podatkov v trženjske namene in dovoljujejo, da organizatorja nagradne igre
obdeluje njihove podatke v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Vsi sodelujoči soglašajo
tudi, da bodo na elektronski naslov, ki so ga podali ob registraciji/prijavi, prejeli brezplačna eobvestila Turistične agencije Palma. Organizator se obvezuje, da bo zbrane osebne podatke varovala
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 ).
14. člen
Organizator lahko v vsakem trenutku spremeni zasnovo nagradne igre, če to zahtevajo vzroki
tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti.
15. člen
S sodelovanjem udeleženci pristanejo na objavljena pravila nagradne igre. Organizator si pridržuje
pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz.
dopolnitvi
le-teh
dopolnjene
pogoje
objavil
na
spletni
strani
http://www.radiocapris.si/nagradne_igre/n/nagradna-igra-s-palmo-v-toskano-in-cinque-terre.
16. člen
Za tolmačenje posameznih členov teh Pravil in pogojev so pristojni izključno predstavniki podjetja
Palma d.o.o., Mednarodno turistično podjetje in Radio Capris d.o.o., ki za posamezna mnenja in
druga pravna opravila imenujeta in pooblastita pravno službo.
17. člen
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je
pristojno Okrožno sodišče v Celju.
V Celju, 30. 5. 2017

