PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»VINJETA HITI«
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 »Vinjeta hiti« (v nadaljevanju: nagradna igra).
Nagradna igra bo potekala od 18. 1. 2019 do trenutka, ko organizator javno objavi konec igre, vendar najkasneje
do 31. 1. 2019. Radio Capris poslušalcem v rednem radijskem programu objavi poziv za sodelovanje.
Glavni pokrovitelj nagradne igre je Avtohiša MTP d.o.o., Ulica 15.maja 10 b, 6000 Koper (v nadaljevanju: glavni
pokrovitelj).
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.
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. Vsem sodelujočim v nagradni igri organizator
zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.
3. NAČINI SODELOVANJA IN IZBOR NAGRAJENCEV
Med 18. 1. in 31. 1. 2019 bo v programu Radia Capris možno slišati napovednik za tri skladbe, napovedane kot
»vinjeta hiti«. Ko bodo te skladbe predvajane v pravilnem zaporedju in v celoti, sodelujoča oseba pošlje sms
sporočilo s svojimi podatki (ime, priimek in kraj bivanja) na 031 533 288. Skladbe, ki prinesejo nagrado, in
pravilni vrstni red predvajanih skladb je napovedan v dnevnih promocijskih spotih radijske postaje, ki se odvrtijo
vsaj 12x v tekočem dnevu.
Primer:
Vinjeta hiti, ki so v točno določenem vrstnem redu napovedani v promocijskem spotu so: Adesso tu (Eros
Ramazzotti), La Cintura (Alvaro Soler) in Črta (Slavko Ivančić). V promocijskem spotu se odvrtijo zgolj kratki
deli (refreni) teh hitov. Ko se ti hiti odvrtijo v celoti in v enakem vrstnem redu, se lahko poslušalci prijavijo k
sodelovanju za glavno nagrado, a šele po izteku zadnje skladbe (v tem primeru skladbe »Črta«).
Ena od oseb, ki po izteku pravilno predvajanega zaporedja Vinjeta hitov (a najkasneje v eni minuti po zaključku
predvajanja zadnje skladbe) pošlje sms sporočilo, je poklicana s strani radijskega voditelja in dobi možnost
sodelovanja v nagradni igri. Izbor oseb opravi naključen žreb med prejetimi sporočili, ki ga opravi radijski
voditelj.
V kolikor poslušalec zavrne sodelovanje v programu Radia Capris (snemanje klica, ki se nato predvaja v
radijskem programu), ni upravičen do nagrade, voditelj Radia Capris pa v tem primeru izbere in pokliče drugega
poslušalca. Če se poslušalec ne javi v času 15 sekund oz. je linija zasedena, se izbere in pokliče drugega
poslušalca. Povratni klici s strani poslušalca se ne upoštevajo.
Organizator in voditelj imata pravico, da prekineta klic ali zavrneta izdajo nagrade, če presodita, da se poslušalec
obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja in regulativami oz. v nasprotju s katerimkoli
zakonom. Poslušalci ne smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati

neprimernih besed ali preklinjati oziroma izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za
katerokoli osebo, organ ali entiteto. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar
bodo izrekli med sodelovanjem v oddaji.
Nagrajena oseba bo morala podati svoje podatke, in sicer ime in priimek, naslov, telefonsko številko ter davčno
številko. Če nagrajena oseba navedenih podatkov ne bo podala, ne bo sodelovala v nagradni igri in ne bo prejela
nagrade. Za prevzem nagrade mora nagrajenec potrditi svojo identiteto z osebnim dokumentom. Prevzem nagrade
bo možen na sedežu glavnega pokrovitelja nagradne igre.

4. NAGRADA
Nagrada je celoletna vinjeta za leto 2019 (cestninska nalepka, ki omogoča uporabnikom vozil do 3,5 tone največje
dovoljene mase neomejeno uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem okviru). V času trajanja
nagradne igre bosta organizator in glavni pokrovitelj podelila več celoletnih vinjet (najmanj 5, največ 10).
Poslušalec, ki je prejemnik nagrade ne more več sodelovati v nagradni igri »vinjeta hiti« v tem letu in ne more
biti prejemnik dodatne vinjete.
O podrobnostih bo nagrajenec obveščen preko telefona. 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 glavni pokrovitelj nagradne igre.
5. IZKLJUČITEV VKLJUČITVE V SMS KLUB
Sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili v noben SMS klub in ne bodo
prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.
6. 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, telefonskih linij ali spletne strani
www.radiocapris.si, tehnične težave ter napačno razumljene namige, pravila in pogoje ali komunikacijo.
7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili nagradne igre
ter se z njimi izrecno strinja. Upravljavca osebnih podatkov, zbranih v nagradni igri, sta Radio Capris d.o.o.,
Ulica 15. Maja 10b, 6000 Kope in Avtohiša MTP d.o.o., Ulica 15.maja 10 b, 6000 Koper.
Upravljavca bosta osebne podatke (spol, ime, priimek, kraj bivanja, email in telefonska številka) vpisala v svojo
bazo. Upravljavca bosta osebne podatke obdelovala v skladu z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
Osebni podatki iz prejšnjega člena se hranijo do preklica oz. največ 5 let. S prijavo je sodelujoči seznanjen, da
upravljavca osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre.
S prijavo se sodelujoči izrecno strinja tudi z objavo osebnih podatkov nagrajencev na spletnih straneh
upravljavcev.
Do osebnih podatkov sodelujočih lahko dostopa oddelek marketinga, uredništva in informatike pri organizatorju
nagradne igre. Do njih lahko posameznik dostopa, zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris na naslovu:
info@radiocapris.si. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bodo posredoval tretjim osebam.
S prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo fotografiranje in

snemanje za promocijske aktivnosti producenta, kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za
promocijske aktivnosti na spletnih straneh in socialnih omrežjih organizatorja in pokrovitelja nagradne igre.
8. 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.
9. 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.
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