PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»POPOLNO RAZVAJANJE ZA POPOLNE PARE«
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 »Popolno razvajanje za popolne pare« (v nadaljevanju: nagradna igra).
Nagradna igra bo potekala od 1. 2. 2019 do trenutka, ko organizator javno objavi konec igre, vendar najkasneje
do 15. 2. 2019. Radio Capris poslušalcem v rednem radijskem programu objavi poziv za sodelovanje.

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
Radio Capris bo trem parom (zakoncem ali partnerjem – skupaj 6 oseb) omogočil popolno razvajanje, ki bo
potekalo 14. februarja 2019 – ves dan, predvidoma od 8. ure do predvidoma 21. ure.
Nujno je, da prijavo oddajo osebe, ki si bodo lahko na določeni datum vzele dela in ostalih obveznosti
prosti dan.
Pari se lahko prijavijo na elektronski naslov valentinovo@radiocapris.si, v prijavi pa navedejo svoje podatke
(ime, priimek, telefonski kontakt in kraj bivanja obeh oseb) ter dopišejo nekaj stavkov o tem, zakaj je prijavljeni
par »popoln par«, ki si zasluži popolno razvajanje.
Med vsemi prijavami bo organizator izbral 3 pare, ki jim bo omogočil popolno razvajanje 14. februarja 2019.
V kolikor izbrana oseba oz. par 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
prijavljenega.
Organizator ima pravico, da zavrne izdajo nagrade, če presodi, da se izbrana oseba 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.

4. NAGRADA
Nagrada vključuje:
-

celodnevni najem avtomobila (Trgo ABC Koper),
zajtrk v Čajnici Vanilla Koper,
kosilo v Piceriji Villa Raineri Izola,
večerjo v Restavraciji Carnevale Škofije,
welness razvajanje v welness centru Mirta Izola,
brezplačno nakupovanje v vrednosti 40 evrov v Park centru Koper,
ogled vinske kleti Vinakoper z vodenim ogledom.

Nagrado lahko izbrani pari koristijo izključno 14. februarja 2019 po urniku, ki ga bo določil organizator. Premik
datuma koriščenja nagrade ni mogoč.
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. Upravljavec osebnih podatkov, zbranih v nagradni igri, je Radio Capris d.o.o., Ulica
15. Maja 10b, 6000 Koper.
Upravljavec bo osebne podatke (spol, ime, priimek, kraj bivanja, email in telefonska številka) vpisala v svojo
bazo. Upravljavec bo osebne podatke obdeloval 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
upravljavec osebne podatke obdeluje in jih posreduje pokroviteljem nagradne igre za namen izvajanja
nagradne igre in koriščenja same nagrade. 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.

Koper, 1. 2. 2019

