PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»NAJDI KLARO IN ODPOTUJ S PALMO«
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 nagradno igro »NAJDI KLARO IN ODPOTUJ S PALMO« (v nadaljevanju: nagradna
igra).

Nagradna igra bo potekala OD 11. 9. 2017 do trenutka, ko organizator javno objavi konec igre, vendar
najkasneje do 22. 9. 2017 do 18. ure.

Glavni pokrovitelj nagradne igre PALMA D.O.O., MEDNARODNO TURISTIČNO PODJETJE, LILEKOVA 5, 3000
CELJE (v nadaljevanju: pokrovitelj). Pravila so javno objavljena na spletni strani www.radiocapris.si.

2. POGOJI SODELOVANJA

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične 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 nagradne igre. Zaradi narave nagradne igre v njej ne smejo
sodelovati tudi vsi znanci in prijatelji voditeljice Klare Beltram ali druge osebe, ki bi preko kakršni koli povezav
lahko imeli že predhodno informacijo o njeni lokaciji ali jo lahko kako pridobili s strani njenih prijateljev.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v PALMA d.o.o. in tisti, ki so zaposleni pri najemnikih in
sodelavcih PALMA d.o.o..

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v
nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

3. NAČINI SODELOVANJA IN IZBOR NAGRAJENCEV

V ponedeljek 11. 9. bo jutranja ekipa v programu najavila pričetek nagradne igre. V njej bodo poslušalci morali

najti/uganiti kraj, v katerega je šla voditeljica Klara na dopust. K pravilnemu odgovoru jim bodo pomagali
voditelji in ekipa radia z različnimi namigi tako v etru, kot na vseh spletnih platformah.
Za prijavo k nagradni igri morajo poslušalci poslati SMS sporočilo na 031/533 288 ali mail na
jutro@radiocapris.si. V njem zapišejo: ime, priimek, kraj bivanja (v primeru poslanega elektronskega
sporočila je nujen podatek tudi telefonska številka) ter odgovor na vprašanje ''KJE MISLIŠ, DA KLARA
DOPUSTUJE'' ali svoj pravilen odgovor. Primera pravilne prijave:


Janez Novak iz Kopra, ''ali je Klara na luni?''



Marija Kočevar iz Portoroža, 041/ 123-456, ''mislim, da je Klara v Babičih''

Vsak delovni dan promocije bosta Žiga in Matej poklicala enega od prijavljenih poslušalcev, ki bo imel
možnost Klari postaviti svoje vprašanje ter podati svoj odgovor.

Nagrajene osebe bodo morale organizatorju podati svoje podatke, in sicer ime in priimek, naslov, telefonsko
številko, EMŠO in DAVČNO ŠTEVILKO. Če nagrajena oseba navedenih podatkov ne bo podala, ne bo
sodelovala v nagradni igri in ne bo prejela nagrade.

4. NAGRADA

Nagrada je:


Vikend paket v Budimpešti za 2 osebi s tipično madžarsko čardo (večerja + glasba + ples)

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kakršno koli drugo nagrado. Za koriščenje nagrade bo dobil
nagrajenec 3 možne termine s strani organizatorja potovanja. Koriščenje nagrade je tako možno le v razisanih
terminih. Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (potni strošek itd.). Akontacijo
dohodnine za prejeto nagrado, v kolikor nagrada presega prag za obračun dohodnine, in morebitne druge
dajatve opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije pokrovitelj nagradne igre.

5. IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA IN POKROVITELJEV

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

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.

Zmagovalec 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 nagradni igri se sodelujoči strinja in soglaša s pogoji te nagradne igre. Organizator si
pridružuje pravico kadarkoli umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre.

8. REKLAMACIJE

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

Koper, 08.09.2017

