Pogoji sodelovanja in navodila v nagradni igri
Javnega zavoda Komenski Kras
1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je Javni zavod Komenski Kras, Štanjel 1a, 6222 Štanjel (v
nadaljevanju organizator).
2. Trajanje nagradne igre
Organizator v času med 30. 10. 2019 in 6. 11. 2019 organizira nagradno igro za obiskovalce
Facebook strani Štanjel Tourism (https://www.facebook.com/stanjeltourism/).
Nagradna igra se začne 30. 10. 2019 ob 11.30 in se zaključi 6. 11. 2019 ob 15.00.
3. Potek nagradne igre
V nagradni igri posameznik sodeluje tako, da v komentar objave, ki je označena kot
NAGRADNA IGRA, označi dva (2) prijatelja, za katera ocenjuje, da bi želela Štanjel in
prazgodovinsko gradišče na Volčjem Gradu doživeti skozi voden ogled, ter se okrepčati z
manjšo degustacijo. Nagrajenca bo organizator izbral z žrebom med tistimi udeleženci
nagradne igre, ki so opravili navedeno aktivnost.
Nagrajenca bo organizator objavil na dan zaključka nagradne igre, tj. 6. 11. 2019 do 16.00.
4. Sodelovanje v nagradni igri
Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri, če sprejme pogoje, potrebne za prijavo v
družbeno omrežje Facebook in opravi aktivnost, kot je opredeljena v točki 3. Potek nagradne
igre. Objava, znotraj katere poteka nagradna igra, bo z velikimi tiskanimi črkami označena
kot nagradna igra (NAGRADNA IGRA) .
V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji sodelavci organizatorja nagradne
igre ter vsi, ki so kakor koli povezani s pripravo nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. V
nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe.
5. Nagradni sklad
Nagrado za nagradno igro prispeva organizator. Nagrada za izžrebano osebo je voden ogled
Štanjela z lokalnim turističnim vodnikom, datum ogleda izbere nagrajenec, možna pa sta
termina:
 sobota, 9. november ob 14. ali 15. uri,
 nedelja, 10. november ob 12., 13. ali 15. uri.
Nagrajenec prejme tudi voden ogled po prazgodovinskem gradišču Debela Griža z manjšo
degustacijo v
 soboto, 9. novembra – ura po dogovoru ali



nedeljo, 10. novembra – ura po dogovoru.

6. Podelitev nagrad
Nagradna igra poteka na Facebook strani Štanjel Tourism. Žreb se izvede na sedežu
organizatorja nagradne igre, pravilnost izvedbe žreba spremlja komisija, ki jo sestavljajo Sara
Baša, Urban Grmek Masič in Helena Kosmina.
7. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
O izidu nagradne igre bo sodelujoči obveščen na Facebook strani Štanjel Tourism, preko
zasebnega sporočila.
Nagrado nagrajenec prevzame na izbran datum in termin (točka 5.). V kolikor se nagrajenec
v izbranih terminih v točki 5. ne more udeležiti vodenega ogleda Štanjela, vodenega ogleda
prazgodovinskega gradišča Debela Griža v Volčjem Gradu z degustacijo, se žreb ponovi. Pri
ponovnem žrebu veljajo enaka pravila.
Akontacije dohodnine nagrade vam ni potrebno plačevati. S tem, ko sodelujete v nagradni
igri, se strinjate z objavo osebnih podatkov (ime, priimek, kraj prebivališča) v drugih medijih,
v okviru zakona o varnosti osebnih podatkov, v promocijske namene organizatorja.
8. Davčne obveznosti
Nagrad ni mogoče izplačati v gotovini. Obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov za
nagrade gre v breme organizatorjev.
9. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Navedeni osebni podatki so namenjeni identifikaciji izžrebanca in podeljevanju nagrad.
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Zakonu o varstvu osebnih podatkov.
Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva, da organizator v 15 dneh trajno ali začasno
preneha uporabljati osebne podatke za namen neposrednega trženja.
10. Splošni pogoji sodelovanja
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pogoji sodelovanja v nagradni igri. S
sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
Nagrajenci nagradne igre so objavljeni na Facebook strani Štanjel Tourism, pogoji
sodelovanja in več informacij pa na spletni strani www.stanjel.eu zavihek Priporočamo. V
primeru spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v
tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z
nagradno igro, je pristojno Okrajno sodišče v Sežani.
Štanjel, 29.10.2019

