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Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Posnemi svoj film« 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Turistična destinacija Bela krajina objavlja povabilo za sodelovanje v nagradni igri »Posnemi svoj 
film« (v nadaljevanju nagradna igra). Organizator nagradne igre je Razvojno informacijski center Bela 
krajina, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj (v nadaljevanju organizator), v sodelovanju z Bela film, d.o.o. 
in ZIK Črnomelj. 

Nagradna igra se organizira z namenom zbiranja promocijskih video posnetkov, ki jih bo organizator 
uporabil za namen turistične promocije destinacije. 

Nagradna igra se organizira v kategoriji – naj turistični film Bele krajine. Poleg nagrade za najboljši 
video s strani žirije, sta predvideni še nagradi za drugo in tretje mesto, nagrada za najboljši video, ki 
bo zbral največ všečkov, ter nagrada za enega udeleženca glasovanja.  

2. NAČIN IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je poslan video-material po elektronski pošti na naslov 
info@ric-belakrajina.si ali na elektronskem mediju v TIC Črnomelj (Trg svobode 3, 8340 Črnomelj) s 
kontaktnimi podatki sodelujočega v nagradni igri: Ime in priimek, naslov, telefon in e-poštni naslov.  

Video-material naj vsebuje naslednje karakteristike: 

● Video se mora lokacijsko/geografsko navezovati na Belo krajino; 
● Posnetki naj bi vsebinsko predstavljali naravo, aktivnosti, ali doživetje v Beli krajini (npr. 

doživetje na reki, ob reki, kolesarjenje, pohodništvo, vinogradništvo, dogodke, domačo 
obrt, kulturo in podobno); 

● Če je na posnetku oseba prepoznavna, mora biti priložena izjava, v kateri dotična oseba 
soglaša z objavo videa v promocijske namene turistične destinacije Bela krajina; 

● Originalna dolžina videa naj ne bo daljša od 60 sekund; 
● Posnetki ne smejo biti pred tem uporabljeni za komercialne namene in/ali prej niso bili 

nikjer objavljeni; 
● Posnetki morajo biti avtorsko delo prijavitelja, ki z oddajo videov organizatorju zagotavlja, 

da je lastnik in avtor posnetkov in kot tak izključni imetnik avtorskih pravic, pri čemer na 
njih ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb. 

Osebni podatki udeležencev nagradne igre se uporabijo le za namene obveščanja. Organizator se 
obvezuje, da bo zbrane podatke sodelujočih v nagradni igri hranil eno leto po zaključku nagradne 
igre, nato bodo komisijsko uničeni. 

Sodelujoči v nagradni igri izrecno in prostovoljno s poslano elektronsko pošto ali oddajo ter vpisom 
osebnih podatkov soglaša, da sodeluje v nagradni igri in sprejme pravila nagradne igre. Obenem 
sodelujoči v glasovanju izrecno soglaša, da sodeluje v nagradni igri ter dovoljuje objavo svojega 
imena v primeru, da bo izžreban. 

3. UDELEŽENEC NAGRADNE IGRE  

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične, polnoletne osebe, ki se strinjajo s pravili nagradne igre.  
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Državljanstvo udeležencev ni določeno v nobenem od pogojev za sodelovanje. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v javnih zavodih RIC Bela krajina, Zavod Metlika in KC 
Semič. 

4. TRAJANJE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra se prične v ponedeljek, 6. 7. 2020, in traja do vključno četrtka, 20. 8. 2020. Organizator 
ne nosi odgovornosti za zapoznele in neustrezne materiale. Spletno glasovanje za pet najboljših 
videov, ki bodo izbrani s strani članov žirije, bo organizirano na Facebook strani organizatorja, 

5. NAGRADNI SKLAD 

Podelili bomo pet nagrad*: 

1. nagrada za najboljši film: 2 x nočitev v apartmajih Malerič za 4 osebe  
2. nagrada: čolnarjenje po Kolpi - Kolpa Adventures. 
3. nagrada: najem električnih koles za dve osebi – SC Gače 
4. nagrada za film z največ všečkov v spletnem Facebook glasovanju: kosilo za dve osebi v 

hotelu Smuk 
5. nagrada za izžrebanega glasovalca: steklenica Semiške penine 

*Nagrade so veljavne kot je označeno na dopisu o nagradi. 

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. 

6. KOMISIJA 

Za izbor najboljših posnetkov skrbi tri članska komisija, ki je izbrana s strani organizatorja. 

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

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

7. OBVEŠČANJE IN PREVZEM NAGRADE 

O nagradi bodo nagrajenci obveščeni na elektronski naslov z dopisom, najkasneje v treh dneh po 
odločitvi članov žirije, oziroma po končanem spletnem glasovanju. Njihova imena pa bodo 
objavljena na spletni strani www.ric-belakrajina.si in na Facebook strani Bela krajina.  

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.  

Če vrednost nagrade presega 42 €, je dobitek obdavčen v skladu z Zakonom o dohodnini. V skladu 
z navedenim, se nagrajenec strinja, da bo upoštevaje 2. odst. 35. člena ZDavP-2, izplačevalcu 
nagrade oz. organizatorju te nagradne igre posredoval naslednje podatke: ime in priimek, naslov 
stalnega prebivališča, davčno številko in davčno izpostavo in sicer najkasneje v roku 7 (sedem) 
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delovnih dni od prejema obvestila o nagradi. Akontacijo dohodnine plača organizator nagradne igre. 
Organizator se zaveže, da bo izvedel vse zakonsko določene davčne postopke.  

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 nagrad. Vsi spori, 
povezani s pravicami glede lastništva 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. 
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12.  KONČNA DOLOČBA 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z dnem 6. 7. 2020 

V Črnomlju, 3. 7. 2020.        

Turistična destinacija Bela krajina 


