PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V PROJEKTU
''Meet&Greet z GIBONNIJEM''
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 »Meet&Greet z Gibonnijem « (v nadaljevanju: projekt).

Projekt bo potekala od 18. 12. 2017 do trenutka, ko organizator javno objavi konec projekta, vendar
najkasneje do 22. 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 bo organizator dvema (2) obiskovalcema, ki sta kupila ali dobila vstopnice za Caprisov
božični koncert – Gibonni, ki bo v petek, 22. 12. 2017 v Areni Bonifika v Kopru ponudil možnost, da Gibonnija
tudi spoznata in se z njim fotografirata. V žrebu za ekskluzivni Meet&Greet vstopnici lahko obiskovalci
sodelujejo tako, da svoje vstopnice fotografirajo ter sliko pošljejo na:


Mail jutro@radiocapris.i



Preko Facebook sporočila



Sliko prilepijo med komentarji po Facebook objavo v povezavi s to nagradno igro.

Poleg slike morajo poslušalci poslati še svoje kontaktne podatke: Ime in priimek, kraj bivanja, telefonsko
številko. Nagrajenci bodo s seboj na slikanje lahko vzeli še 1 osebo.

Koriščenje nagrade je možno le v petek, 22. 12. pred pričetkom koncerta. Točno uro in koriščenja nagrade,
bo nagrajencem osebno sporočila ekipa Radia Capris najkasneje do petka, 22. 12. 2017 do 12. ure.

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, 18. 12. 2017

