PRAVILA IN POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
»Najbolj kul istrski delovni kolektiv 2019«
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 »Najbolj kul istrski delovni kolektiv
2019« (v nadaljevanju: nagradna igra). Pokrovitelji nagradne igre je Istrabenz turizem d.d.,
Obala 33, 6320 Portorož.
Nagradna igra bo potekala od 28. 10. 2019 do 21. 11. 2019, ko organizator javno objavi konec
igre. 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 pošljejo prijavo preko Facebook objave (poziv k igri),
kjer kot komentar objavijo sodelujočo fotografijo (selfie) ali to fotografijo pošljejo na:
nagrade@radiocapris.si.
Nagrajenca bo določil naključni žreb. Izbrana oseba bo obveščena s klicem na telefonsko številko
ali SMSom oziroma zasebnim sporočilom preko Faceboku, preko katere se je prijavila. S
sodelovanjem potrdi pogoje sodelovanja (javno fotografiranje in snemanje) ter poda kontaktne
podatke (ime, priimek, naslov, telefonska številka in davčna številka).
4. NAGRADA
Nagrada: brezplačna večerja za 6 oseb/sodelavcev izbranega kolektiva, v Istrian bistro & Tapas
bar Portorož, v petek, 22. novembra, ob 19. uri.
O podrobnostih bo nagrajenec obveščen preko telefona. Nagrajenec bo na podani naslov dobil
darilni bon s katerim je upravičen do navedene nagrade. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar
ali kakršno koli drugo nagrado. Za vožnjo in termin vožnje se dogovorijo v avto centru Jereb
Izola. 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, 28. 10. 2019

