Pravila nagradne igre Mrtvi ne umirajo
(v nadaljevanju: pravila)
1. Uvodna določila
Ta pravila določajo način sodelovanja udeležencev in izvedbo nagradne igre Mrtvi ne umirajo (v
nadaljevanju: nagradna igra).
Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani Kinodvora: http://www.kinodvor.org.
2. Organizator in izvajalec nagradne igre
Organizator in izvajalec nagradne igre Mrtvi ne umirajo je Javni zavod Kinodvor, Kolodvorska 13, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
3. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 1. 8. 2019 do 2. 8. 2019 na Facebook in Instagram profilih Kinodvora:
www.fb.com/kinodvor in www.instagram.com/kinodvor .
4. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri


V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni rezidenti Republike Slovenije, ki odgovorijo na
nagradna vprašanja ter nepreklicno in brezpogojno sprejemajo pravila te nagradne igre.



Organizator ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale
polnoletnost.



Vsak udeleženec lahko v nagradni igri pri enem nagradnem vprašanju sodeluje le enkrat.



V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in študentje pri organizatorju kot tudi ne osebe,
ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani
(zakonec oz. oseba, s katero zaposleni živi v zunajzakonski življenjski skupnosti, ki je po
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko
zvezo, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji zaposlenega).

5. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija filma Mrtvi ne umirajo ter storitev Javnega zavoda Kinodvor.
6. Način sodelovanja v nagradni igri
6.1. Prijava v nagradno igro


Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri tako, da s komentarjem odgovori na nagradno
vprašanje v objavi.



Vsa komunikacija s sodelujočimi v nagradni igri se izvaja preko Instagram in Facebook profilov
Kinodvora: www.instagram.com/kinodvor in www.fb.com/kinodvor .
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6.2. Način sodelovanja


Uporabnik s pravilnim odgovorom komentira objavo na Instagram oziroma Facebook profilu
Kinodvora, kar lahko stori enkrat.



V kolikor uporabnik odgovori na zastavljeno vprašanje, se uvrsti v žreb za nagrado.



Uporabnik lahko v času pojavljanja enega nagradnega vprašanja, nanj odgovori le enkrat, lahko
pa odgovarja na naslednja vprašanja, v naslednjih krogih, vse do konca nagradne igre.



En uporabnik lahko tekom nagradne igre odgovarja na vsa zastavljena vprašanja le enkrat in
prejme nagrado za vsako zastavljeno vprašanje oz. za vsak odgovor, če je izžreban.

7. Žrebanje nagrajencev, podelitev ter prevzem nagrade
7.1. Žrebanje nagrajencev


Med vsemi sodelujočimi, ki so odgovorili na posamezno vprašanje, izžrebamo po 2 nagrajenca.



Nagrajenci bodo določeni z naključnim žrebom. Žrebanje ne bo javno.



Datumi žrebanja:
o

1. žrebanje bo izvedeno 2. avgusta 2019: v žreb bodo vključeni vsi sodelujoči, ki so
odgovorili na nagradno vprašanje na Facebooku v terminu 1. 8.–2. 8. 2019, do vključno
15:00.

o

2. žrebanje bo izvedeno 2. avgusta 2019: v žreb bodo vključeni vsi sodelujoči, ki so
odgovorili na nagradno vprašanje na Instagramu v terminu 1. 8.–2. 8. 2019, do vključno
15:00.

7.2. Podelitev nagrade


Nagrajenec preko Facebooka ali Instagrama prejme sporočilo o prejemu nagrade.



Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni možna.



Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na Facebook oziroma Instagram profilu
Kinodvora: www.instagram.com/kinodvor najkasneje v roku 7 dni po zaključku žrebanja.

7.3. Prevzem nagrade


Po vsakokratnem končanem žrebanju organizator kontaktira nagrajenca preko Facebook
oziroma Instagram profila in ga obvesti o načinu prevzema nagrade.



Pogoj za pridobitev nagrade je, da nagrajenec izpolnjuje pogoje za udeležbo v nagradni igri,
organizatorju sporoči vse zahtevane podatke skladno s temi pravili in po prejemu obvestila
organizatorju izrecno pisno potrdi, da soglaša s pravili nagradne igre in jih v celoti sprejema.



Nagrajenec mora svoje podatke skupaj s pisnim potrdilom, da se strinja s pravili, poslati
najkasneje v 5 dneh po prejemu obvestila o izboru.



Po tako izvedenem postopku nagrajenec prejme nagrado.



Rok za koriščenje nagrade:
o

Nagrajenci lahko nagrade prevzamejo do 31. 8. 2019.
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Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

V kolikor je za nagrado izbran posameznik, ki na podlagi teh pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca
v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se mu nagrada ne podeli. Če se
navedeno ugotovi tekom žrebanja, se žrebanje ponovi in za takšno nagrado izžreba drugega
udeleženca.
8. Nagradni sklad
V okviru nagradne igre bomo izžrebali 4 nagrajence. Nagrade so:
- 4x zvezek Zapisan filmu
Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci dolžni organizatorju nagradne igre v
pisni obliki posredovati ime, priimek, naslov, elektronski naslov, telefon, davčno številko, davčno
izpostavo ter predložiti kopijo potrdila o davčni številki, vse najkasneje v 5 dneh po prejemu obvestila,
da so bili izžrebani.
9. Izročanje nagrade


Nagrajenci bodo lahko nagrado prevzeli z osebnim dokumentom pri blagajni Kinodvora.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, nagrajenec pa izgubi pravico do nagrade, če:


se nagrajenec ne strinja s pravili nagradne igre,



nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje,



nagrajenec ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade (člen 7.3., tretja alineja),



se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,



nagrajenec organizatorju v roku 5 dni ne sporoči svojih osebnih podatkov,



nagrajenec brez upravičenega razloga ne prevzame nagrade skladno s prvim in drugim
odstavkom tega člena.

10. Splošno o nagradah in nagrajencih


Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.



Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.



Imena in priimki nagrajencev bodo objavljeni na Facebook profilu Kinodvora:
www.facebook.com/kinodvor, najkasneje v roku 7 dni po zaključku žrebanja. Organizator
nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če ugotovi, da je posameznik v igri
sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre.



Za kakovost in lastnosti nagrad je odgovoren organizator Javni zavod Kinodvor.



Nagrade prejete v okviru nagradne igre so v skladu z Zakonom o dohodnini in so predmet
obdavčitve. Akontacijo dohodnine (če ta obveznost nastane) poravna organizator nagradne
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igre. Akontacija dohodnine v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona
o davčnem postopku znaša 25 % od bruto vrednosti nagrade:
o


Najvišja vrednost posamezne nagrade je 2,50 EUR z DDV

Vrednosti nagrad se lahko med trajanjem nagradne igre spremenijo. Spremembe vrednosti
nagrad se bodo upoštevale ob plačilu akontacije dohodnine. V kolikor bo prišlo do spremembe
vrednosti nagrad, bo to dejstvo organizator objavil na svoji spletni strani.

11. Varovanje osebnih podatkov


Udeleženec nagradne igre dovoljuje, da organizator kot upravitelj zbirke osebnih podatkov,
vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko osebnih podatkov udeležencev nagradne igre skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.



S tem, ko po pozivu organizatorja izžrebanci organizatorju sporočijo svoje podatke, izrecno
dovoljujejo

objavo

svojega

imena

in

priimka

na

Facebook

profilu

Kinodvora:

www.facebook.com/kinodvor.


Telefonska številka bo uporabljena le za kontaktiranje nagrajencev o prevzemu nagrade.



Posredovani podatki se lahko obdelujejo do pisnega preklica. Udeleženci nagradne igre lahko
od organizatorja kadarkoli zahtevajo, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati
njihove osebne podatke, in sicer po e-pošti ali pisno na naslov organizatorja.



Organizator bo o prenehanju uporabe osebnih podatkov v 5 dneh po prejemu zahteve pisno
obvestil udeleženca nagradne igre, ki je to zahteval.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec organizatorju dovoli zbiranje, obdelovanje in hranjenje
posredovanih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator kot
upravitelj bo osebne podatke, ki jih bo pridobil od udeležencev, uporabljal izključno za naslednje
namene:
o

izvedba nagradne igre v vseh vidikih,

o

obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja,

o

obveščanje o promocijskih dejavnostih organizatorja,

o

obveščanje o programskih vsebinah organizatorja.

12. Druge določbe


Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za
morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Prav tako ne odgovarja za morebitne posledice,
nastale ob uporabi nagrad.



Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre
bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook in Instagram profilih Kinodvora.



Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
o

nedelovanje družbenega omrežja Instagram,

o

nedelovanje družbenega omrežja Facebook,
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o

nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe
storitev,

o

nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev,
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno
motile uporabo storitve,

o

kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v
nagradni igri,

o


kakršnekoli posledice ob uporabi nagrad.

Organizator si pridružuje pravico, da udeleženca, ki ne ravna v skladu s pravili sodelovanja,
razširja sovražni, žaljiv ali kako drugače neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v vseh
nagradnih igrah organizatorja.

13. Reševanje pritožb
Organizator si bo prizadeval vse morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, reševati po mirni
poti. V kolikor to ne bi bilo mogoče, se organizator in udeleženec nagradne igre dogovorita za uporabo
slovenskega prava in pristojnost sodišča v Ljubljani.
14. Končne določbe
Pravila začnejo veljati 1. avgusta 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni
strani Kinodvora: www.kinodvor.org.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pogojev sodelovanja. O morebitnih spremembah bo
organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook in Instagram profilih Kinodvora:
www.facebook.com/kinodvor in www.instagram.com/kinodvor.

Datum: 8. 1. 2019
JZ Kinodvor
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