Pravila nagradne igre
Pogoj za sodelovanje je izpolnjena Anketa o prometu v občini Tržič. Anketo so skupaj z informativno
zloženko prejela vsa gospodinjstva v občini Tržič, dostopna pa je tudi na spletni strani
https://www.1ka.si//cps-trzic.
Izpolnjene ankete v fizični obliki lahko oddate do torka, 5. julija 2016:






na TPIC, Turistično-promocijski in informacijski center Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
v vložišče Občine Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
na javni razpravi 5. julija 2016 ob 18.00 v spodnji dvorani Paviljona NOB,
pošljete na naslov Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana.

Žreb nagrad bo septembra v času Evropskega tedna mobilnosti (16. - 22. 9. 2016) v okviru javnega
dogodka v centru Tržiča. Natančen termin bo objavljen naknadno. Veljajo zgolj izpolnjene ankete. Če
bo anketa prazna, se bo žreb za posamezno nagrado ponovil. Imena nagrajencev bodo objavljena na
spletni strani Občine Tržič, nagrajenci pa bodo o nagradi tudi osebno obveščeni.
Nagrade:





1 x mestno kolo,
2 x skiro,
3 x avtobusna vozovnica v obliki dobroimetja.

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri:
1. Podatki o organizatorju nagradne igre
Organizator nagradne igre je Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič (v nadaljevanju: organizator).
Za tehnično izvedbo nagradne igre skrbi Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: tehnični izvajalec).
2. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija trajnostnih potovalnih navad v občini Tržič.
Nagradna igra poteka od 16. junija do 22. septembra 2016.
3. Udeleženci
Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v občini
Tržič, starejše od 15 let, ki bodo izpolnile Anketo o prometu v Tržiču.
V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre.
Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.
4. Pravila in pogoji nagradne igre
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih
tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila
za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.
Avtentično tolmačenje teh pravil določata izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da izpolnejo spletno ali tiskano Anketo o prometu v občini
Tržič ter tiskano anketo vrnejo v zbirne škatle na PTIC, v vložišče Občine Tržič ali v spodnji dvorani
Paviljona NOB (zgolj 5. 7. 2016 ob 18.00). Anketo lahko pošljejo tudi na Geografski inštitut ZRC SAZU.
Med vsemi prejetimi anketami bomo izžrebali šest nagrajencev, ki bodo prejeli kolo ali skiro ali
avtobusno vozovnico v obliki dobroimetja.
Vsak udeleženec lahko v žrebanju sodeluje enkrat z eno izpolnjeno anketo.
Žreb bo potekal med 16. in 22. septembrom 2016 in bo zajel vse udeležence, ki bodo do 5. 7. 2016
(do 24.00) izpolnili in oddali anketo. Točen datum in ura žreba bosta pravočasno objavljena na spletni
strani http://www.trzic.si/projekti/.
6. Čas trajanja nagradne igre
Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in traja od vključno 16. 6. 2016 do 22. 9.
2016. Organizator bo v okviru nagradne igre upošteval sodelujoče, ki bodo v skladu s pravili oddali
anketo do vključno 5. 7. 2016 (do 24.00).
7. Nagrade, glasovanje
Celoten nagradni fond obsega:





1 x mestno kolo,
2 x skiro,
3 x avtobusna vozovnica v obliki dobroimetja.

Vrednost posamezne glavne nagrade znaša od 30 do 280 EUR.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino,
organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado.
Vsak sodelujoči lahko prejme le eno nagrado. Nagrade ni mogoče zamenjati, ni prenosljiva, ne more
se zahtevati njene denarne protivrednosti. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le
enkrat.
8. Določanje nagrajencev in obveščanje o nagrajencih
Organizator nagradne igre bo med 16. in 22. 9. 2016 z naključnim žrebom določil tri nagrajence v
skladu s temi pravili.
Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeležbo v
nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se izžreba naslednji udeleženec.
Vsi udeleženci nagradne igre se s sodelovanjem v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z
objavo navedenih podatkov na spletnem mestu.
Nagrajenci bodo objavljeni 22. 9. 2016 na spletni strani Občine Tržič.
Nagrajence bo organizator nagradne igre obvestil tudi prek kontaktnih podatkov, ki so jih udeleženci
posredovali v anketi.
Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.
9. Prevzem nagrade
Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo
v nagradni igri.
Glavno nagrado nagrajenec prevzame po dogovoru z organizatorjem.
Organizator in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico, da ne podelita nagrad, če:





nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
nagrajenec ne posreduje zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčne številke).

10. Izključitev odgovornosti
Organizator in tehnični izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:





nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja (ne glede na razloge za nedelovanje),
kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere
organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

11. Obveznosti nagrajencev glede prevzema nagrade
Če izžrebanec ne izpolnjuje s temi pravili določenih pogojev za sprejem nagrade oziroma sprejem
nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi
sprejeti ter sta tako organizator kot tehnični izvajalec nagradne igre v razmerju do izžrebanca prosta
vseh obveznosti. V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo
nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Nagrajenec se strinja s pravili nagradne igre.
12. Varovanje osebnih podatkov
Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s tem 12. členom
ter v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in
skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).
Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre njihove osebne podatke, ki
jih posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi zgolj za potrebe nagradne igre.
Izžrebanec organizatorju nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih
javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz.
prevzemu nagrade.
13. Dostop do pravil nagradne igre
Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu http://www.trzic.si/projekti/ in ves čas
dostopna ter na vpogled vsem udeležencem.
14. Ostale določbe
Organizator pri nagradni igri ne bo upošteval prepozno poslanih in nepopolno izpolnjenih anket.
Odločitev organizatorja in tehničnega izvajalca nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno
igro je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator nagradne igre in tehnični izvajalec si pridržujeta pravico sprememb teh pravil, če to
zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bosta
udeležence obvestila z objavo na spletnem mestu http://www.trzic.si/projekti/. Nadaljevanje
sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s
spremembami.
Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno
sodišče v Ljubljani.
Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 16. junija 2016.
Organizator nagradne igre: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič
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