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Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri  
»Igrajte se z nami v Beli krajini« 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Organizator nagradne igre »Igrajte se z nami v Beli krajini« (v nadaljevanju nagradna igra) je Razvojno 
informacijski center Bela krajina, Trg svobode 3, Črnomelj (v nadaljevanju organizator). 

Namen nagradne igre je promocija destinacije Bela krajina.  

2. NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI  

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je poslano pravilno geslo z nagradne križanke po elektronski pošti, na 
naslov tic.crnomelj@ric-belakrajina.si, s kontaktnimi podatki sodelujočega v nagradni igri (pošiljatelja): Ime in 
priimek, ime otroka, naslov, telefon in e-poštni naslov.  

Sodelujoči v nagradni igri izrecno prostovoljno, s pošiljanjem elektronskega sporočila in vpisom osebnih 
podatkov, soglaša, da sodeluje v nagradni igri in sprejema pravila nagradne igre.  

V primeru, da je izžreban za nagrado, dovoljuje objavo svojega imena in priimka oziroma imena otroka. Osebni 
podatki udeležencev nagradne igre se uporabijo le za namene nagradne igre: žrebanja in obveščanja.  

Organizator se obvezuje, da bo zbrane podatke sodelujočih v nagradni igri hranil eno leto po izvedenem 
žrebanju, nato bodo komisijsko uničeni. 

3. UDELEŽENEC NAGRADNE IGRE 

Udeleženec nagradne igre je lahko vsak, ki se strinja s pravili nagradne igre.  

Za sodelovanje v nagradni igri v imenu otroka sodelujejo starši ali skrbniki. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni RIC-a Bela krajina, TIC-a Semič in TIC-a Metlika ter njihovi 
družinski člani.  

Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.  

Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni igri imajo udeleženci žrebanja enake možnosti dobit i 
nagrado. 

Državljanstvo udeležencev ni določeno v nobenem od pogojev za sodelovanje. 

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra se prične v četrtek, 19. 3. 2020 in traja do ponedeljka, 20. 4. 2020 do 23:59. Organizator ne nosi 
odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne ali neustrezne odgovore in neustrezen način sodelovanja v 
nagradni igri. 
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5. NAGRADNI SKLAD 

Podelili bomo pet nagrad: 

1 x družinska vstopnica za ogled Muzejske hiše Semič in praktično darilo  

1 x družinska vstopnica za Belokranjski muzej Metlika in praktično darilo  

1 x organizirano vodenje za družino v KP Lahinja in praktično darilo 

1 x voden sprehod za družino po starem mestnem jedru Črnomlja z vodičem in praktično darilo 

1 x družinska vstopnica za ogled Mestne muzejske zbirke Črnomelj in praktično darilo 

Nagrade so veljavne 1 leto od podelitve, oziroma kot je označeno na dopisu o nagradi. 

6. KOMISIJA ZA ŽREBANJE IN POTEK ŽREBANJA (žrebanje nagrad) 

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi tri članska 
komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. 

Žreb bo opravila maskota »Pastirček« neposredno na dogodku v prisotnosti komisije. 

Žrebanje nagrad bo v sklopu prireditve »Jurjevanje v Beli krajini«, ki bo potekalo od 17. do 21. junija 2020, na 
dogodku namenjenemu otrokom. 

O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, članih komisije, nagrajencih ter 
uri zaključka žrebanja. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik se bo hranil eno leto na sedežu 
organizatorja.  

Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat.  

Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.  

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini niti jih prenesti na tretjo osebo. 

7. OBVEŠČANJE IN PREVZEM NAGRADE 

O nagradi bodo nagrajenci obveščeni na elektronski naslov z dopisom, najkasneje v treh dneh po žrebanju 
nagrad. Njihova imena pa bodo objavljena na spletni strani www.ric-belakrajina.si in na Facebook strani Bela 
krajina.  

Če se izžrebani nagrajenci na obvestilo o žrebu ne bodo odzvali v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema 
obvestila o nagradi ali pa se bodo sodelovanju in nagradi odpovedali, bodo izgubili pravico do nagrade. 

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema obvestila in s 
tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se 
odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli. 

O načinu prevzema nagrade bo nagrajenec nato obveščen po telefonu ali pisno.  

Nagrada je v manjši vrednosti od 42,00 EUR, zato se v skladu z Zakonom o dohodnini  (ZDoh-2), dohodnine ne 
odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika nagrade. 
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8.  OBVEZUJOČA PRAVILA 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in sodelujoče v nagradni igri ter osebe, ki so kakorkoli povezane z 
nagradno igro in izdajo nagrade ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se 
obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na 
vpogled na spletni strani www.ric-belakrajina.si. Morebitne napake pri izvedbi nagradne igre bosta 
organizatorja reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. 

9.  ODGOVORNOST ORGANIZATORJA 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, 
povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne vplivajo na pravilo, da organizator dodeli nagrado 
osebi, ki se je pravilno prijavila v nagradno igro, oziroma uradno pooblaščeni osebi.  Organizator se zavezuje, 
da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana, odgovornost pa ne vključuje 
primerov višje sile. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki je 
nastala kot posledica prevzema in koriščenja darila, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri 
izrecno strinjajo. 

10.  SPREMEMBA PRAVIL 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v vsakem trenutku spremeni pogoje nagradne igre, če to 
zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. Organizator bo o vseh novostih in spremembah nagradne 
igre obveščal udeležence z objavami na spletni strani www.ric-belakrajina.si. Odločitev organizatorja glede 
vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti. 

11.  ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV 

Sodelujoči v nagradni igri izrecno prostovoljno z vpisom osebnih podatkov in poslano elektronsko pošto 
soglaša, da sodeluje v nagradni igri in v primeru, da bo izžreban za nagrado, dovoljuje objavo svojega imena in 
priimka na spletni strani www.ric-belakrajina.si in na Facebook strani Bela krajina ter po odločitvi organizatorja 
nagradne igre tudi v drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila. S sodelovanjem v nagradni 
igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih 
podatkov, skladno s Splošno Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o 
varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (GDPR) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007 
UPB1). Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime in priimek, naslov, telefon/gsm in e-naslov. Pridobljeni osebni 
podatki se uporabljajo za izvedbo nagradne igre. Osebne podatke lahko organizator nagradne igre uporablja 
izključno za namen, za katerega so bili pridobljeni. Udeležencem so skladno s Splošno Uredbo (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov 
in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR) in z ZVOP-1 zagotovljene 
pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se 
nanašajo nanje.  

12.  KONČNA DOLOČBA 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 19. 3. 2020 

 

V Črnomlju, 18. 3. 2020         RIC Bela krajina 


