PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Dan žena na Obali: Edinstveno razvajanje s prijateljicami«
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 »Dan žena na Obali: Edinstveno razvajanje s prijateljicami« (v
nadaljevanju: nagradna igra). Pokrovitelji nagradne igre so: Center Jereb d.o.o, Polje 9 B, 6310 Izola, Delfin
hotel ZDUS d.o.o., Tomažičeva ulica 10, 6310 Izola in Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, 6320 Portorož (enota
Welness Mirta).
Nagradna igra bo potekala od 26. 02. 2018 do trenutka, ko organizator javno objavi konec igre, vendar
najkasneje do 07. 03. 2018 (do 00:00). 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 nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča. V nagradni igri ne
smejo sodelovati redno ali pogodbeno zaposleni delavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani in tisti, ki
so kakorkoli vključeni v organizacijo in pokroviteljstvo nagradne igre. V nagradni igri tudi ne smejo sodelovati
zaposleni pokroviteljev ter njihovih najemnikih ter njihovi ožji družinski člani.
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
Osebe, ki želijo sodelovati v nagradni igri, lahko sodelujejo na sledeči način: pod fotografijo avtomobila Toyota
CHR hibrid na profilu Radia Capris na spletnem omrežju Facebook, označijo tri prijateljice ali sorodnice (pogoj
je ženski spol), ki bi jih vzele s seboj na razvajanje, ki je nagrada.
Nagrajenko bo določil naključni žreb. Izbrana oseba bo obveščena preko osebnega sporočila na socialnem
omrežju Facebook na katerega se mora odzvati in potrditi pogoje sodelovanja (javno fotografiranje in
snemanje, koriščenje nagrade z še tremi prijateljicami in koriščenje na dotičen dan: četrtek, 08. marca 2018)
ter podati kontaktne podatke (ime, piimek, naslov, telefonska številka in davčna številka).
Osebe, ki nimajo profila na socialnem omrežju Facebook, lahko v nagradni igri sodelujejo s poslanim
elektronskim sporočilom na naslov nagrade@radiocapris.si ali z SMSom na 031/533-288, v katerega zapišejo
svoje kontaktne podatke ter imena treh prijateljic, ki bi jih peljale s seboj na razvajanje.
4. NAGRADA
Nagrada:
- vožnja po Obali z novo Toyoto CHR hibrid + brezplačen vikend najem Toyote
- večerja s prijateljicami v piceriji Villa Raineri
- masaža in savna v welnessu Mirta Izola
O podrobnostih bo nagrajenec obveščen preko telefona oziroma zasebnega sporočila preko socialnega
omrežja Facebook, vendar koriščenje nagrade velja le v četrtek, 08. marca, ko bo nagrajenke ekipa Radia
Capris spremljala tudi na terenu. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali kakršno koli drugo nagrado.
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. 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, kakor tudi zvočne, vizualne in video posnetke
sodelujočih v okviru te nagradne igre, tudi za namene promocije Radia Capris v skladu z določbami 72. člena
Zakona o varstvu osebnih podatkov.
Nagrajena oseba dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Radia Capris ter uporabo vseh
fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti Radia Capris.
6. 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.
7. 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, 26. 02. 2018

