
 

 

 

Kinotripov nagradni natečaj Moj pogled.  

Pravila 

 

1. Splošno določilo  

Javni zavod Kinodvor, Kolodvorska 13, Ljubljana, davčna številka: SI 12753173, matična 
številka: 3345548000, ki ga zastopa direktorica Nina Peče Grilc, kot organizator izvede 
nagradni natečaj Moj pogled v okviru 3. mednarodnega filmskega festivala Kinotrip (v 
nadaljevanju nagradni natečaj), preko katerega mlade povabi k oddaji kratkih videov na temo 
Moj pogled na film, moj pogled na kino.  

Besede napisane v moški slovnični obliki veljajo za nevtralne za ženski in moški spol.  

 

2. Trajanje nagradnega natečaja 

Nagradni natečaj bo potekal od 25. januarja do 25. februarja 2018.  

 

3. Pogoji za sodelovanje 

V nagradnem natečaju lahko sodelujejo mladi avtorji, stari od 15. do 19. let. Videi so lahko 
individualno delo avtorja ali skupinsko delo avtorja in drugih oseb, starih od 15. do 19. let.  

Prijavljeni videi so po vsebini vezani na temo natečaja Moj pogled na film, moj pogled na 
kino, pri čemer zvrst in žanr nista določena.  

Prijavljeni videi morajo biti dolgi med 30 do 60 sekund.  

Vsi sodelujoči avtorji s prijavo soglašajo, da Kinodvor njihov video opremi z zaključno špico, 
ki napoveduje 3. mednarodni filmski festival Kinotrip, in ga kot takega predvaja na družbenih 
omrežjih, spletni strani in v dvorani Kinodvora kot napovednik za omenjeni festival. Vsi 
sodelujoči avtorji soglašajo z objavo svojega imena in priimka v zaključni špici.  
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V nagradni igri ne more sodelovati oseba, zaposlena pri organizatorju in oseba, ki je z 
zaposlenim organizatorja ožje povezana oseba. Kot ožje povezana oseba se štejejo člani 
istega gospodinjstva, starši, otroci, bratje in sestre. V nagradni igri prav tako ne morejo 
sodelovali člani 3. Kinotripovega filmskega kluba.  

 

4. Prijava k sodelovanju  

Avtor video prijavi preko oddaje spletne prijavnice, objavljene na spletni strani Kinodvora na 
povezavi: http://www.kinodvor.org/spletna-prijavnica-na-kinotripov-natecaj-moj-pogled/.  

Ob oddaji spletne prijavnice avtor odda tudi svoj prijavljeni video:  

• preko spletne strani We-transfer na e-mail naslov kinotrip@kinodvor.org ali 

• na elektronskem nosilcu podatkov s priporočeno pošto na naslov Kinodvor, 
Kolodvorska 13, 1000 Ljubljana s pripisom »Za nagradni natečaj Moj pogled«. 

Veljavne so tiste prijave avtorjev, ki na dan 25. februarja oddajo spletno prijavnico in video na 
zgoraj opisan način.  

 

5. Postopek izbora nagrajencev  

Prvi krog:  

Vse prispele videe si bo ogledala mladinska žirija, ki jo bodo sestavljali člani 3. Kinotripovega 
filmskega kluba. Ta bo med prispelimi videi izbrala do osem filmov, ki se bodo predvajali kot 
uradni napovedniki 3. mednarodnega filmskega festivala Kinotrip.  

Drugi krog: 

Izmed videov, izbranih s strani mladinske žirije, bo tričlanska strokovna žirija, ki jo imenuje 
Kinodvor, izbrala enega zmagovalca.  

Strokovna žirija bo izbrala tudi dva videa, ki jima bo podelila posebno priznanje. 

Na zaključni prireditvi 3. mednarodnega filmskega festivala Kinotrip, ki bo potekala v soboto 
31. marca 2018, bo Kinodvor podelil nagrado zmagovalcu in posebno priznanje dvema 
izbranima avtorjema.  

 

6. Nagrada  

Glavna nagrada, ki jo prejme avtor zmagovalnega videa, je tablica Lenovo TAB 4 
(ZA1U0014BG), ki jo podarja podjetje Hestia d.o.o.  

Nagrada za posebno priznanje je enoletno članstvo v Klubu Kinodvora.   

mailto:kinotrip@kinodvor.org
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Vsi avtorji videov, ki jih bo izbrala mladinska žirija za predvajanje na 3. mednarodnem 
filmskem festivalu Kinotrip, prejmejo na elektronski naslov, ki ga navedejo v spletni prijavnici, 
vabilo na odprtje in zaključek festivala.  

 

7. Obveščanje in prevzem nagrade  

Avtorji videov, ki bodo izbrani kot napovedniki za 3. mednarodni filmski festival Kinotrip, bodo 
o izboru obveščeni najkasneje do 15. marca 2018 na elektronski naslov, ki ga navedejo v 
spletni prijavnici.  

Avtorji videov, ki jih bo nagradila strokovna žirija, bodo o podelitvi nagrade oziroma 
posebnega priznanja obveščeni do 23. marca 2018 na elektronski naslov, ki ga navedejo v 
spletni prijavnici.  

Avtor zmagovalnega videa in dobitniki posebnih priznanj so dolžni v roku treh (3) dni od 
prejema obvestila o prejemu nagrade organizatorju posredovati svoj naslov ter davčno 
število za izračun in izplačilo akontacije dohodnine. V nasprotnem primeru se šteje, da od 
prejema nagrade odstopajo. 

Nagrado in posebno priznanje avtorji prevzamejo na zaključni prireditvi festivala oziroma do 
30. aprila 2018 v prostorih organizatorja. Če nagrajenec ne prevzame nagrade, ta ostane 
organizatorju.  

 

8. Finančne posledice nagradne igre  

Dobitki v nagradnih igrah se štejejo med druge dohodke skladno s predpisi sistemske 
zakonodaje (Zakon o dohodnini, Uradni list RS, št. 13/11-UPB in naslednji, v nadaljnjem 
besedilu ZDoh-2).  

V davčno osnovo od drugih dohodkov se ne všteva dobitka v nagradnih igrah, ki niso igre na 
srečo, kjer je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, če vrednost dobitka ne 
presega 42 eurov. 

Akontacijo dohodnine v višini 25% od tržne vrednosti posamezne nagrade izplača 
organizator po prejemu davčne številke nagrajenca. Morebitna doplačila dohodnine v skladu 
z odločbo o dohodnini posameznika gredo v breme nagrajenca. 

 

9. Končno določilo  

Pravila nagradne igre so ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani 
organizatorja.  

Organizator lahko v skladu z določili Obligacijskega zakonika kadarkoli spremeni ta pravila 
ali predčasno konča nagradno igro, če to zahtevajo tehnični, organizacijski ali komercialni 
vzroki ali vzroki na strani javnosti, prav tako si organizator pridržuje pravico do povečanja 
nabora in števila nagrad, o čemer bo javnost obvestil na svoji spletni strani, na FB omrežju in 
Instagramu.  
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Pravila nagradne začnejo veljati s pričetkom nagradne igre, torej dne 25. 1. 2018. 

Več informacij o nagradni igri lahko dobite preko elektronskega naslova 
kinodvor@kinodvor.org.  

 

Datum: 25. 1. 2018 

 

Kinodvor  

Nina Peče Grilc, direktorica  
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