Kinotripova nagrada občinstva
Oceni film in se poteguj za članstvo v Klubu Kinodvora

Pravila nagradne igre

1. Splošno določilo
Javni zavod Kinodvor, Kolodvorska 13, Ljubljana, davčna številka: SI 12753173, matična številka:
3345548000, ki ga zastopa direktorica Metka Dariš, bo kot organizator izvedel nagradno igro
"Kinotripova nagrada občinstva" na 6. mednarodnem filmskem festivalu Kinotrip – mladi za mlade (v
nadaljevanju nagradna igra).

2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra bo potekala od vključno 14. 10. do vključno 16. 10. 2021 v prostorih organizatorja.
Nagradna igra se bo pričela s filmsko projekcijo Nikoli redko vedno včasih, 14. 10. ob 16:00 in končala
s projekcijo filma Futura v soboto, 16. 10. 2021 ob 16:30.

3. Pogoji za sodelovanje
V nagradni igri lahko sodeluje obiskovalec organizatorja, ki si je ogledal kateri koli film na 6.
mednarodnem filmskem festivalu Kinotrip v obdobju, navedenem v drugi točki Pravil nagradne igre.
V nagradni igri ne more sodelovati zaposlen pri organizatorju in obiskovalec, 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 sodelovati člani 6. Kinotripovega
filmskega kluba.

Vsak obiskovalec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar le enkrat na posamezni filmski
projekciji.
Šteje se, da oseba s sodelovanjem v nagradni igri (oddajo veljavne vstopnice) soglaša z javno objavo
na seznamu nagrajencev v skladu s pravili nagradne igre.

4. Prijava k sodelovanju
Na glasovnico, ki jo obiskovalec prejme ob vstopu v Dvorano Kinodvora v času 4. mednarodnega
filmskega festivala Kinotrip – mladi za mlade, vpiše:
1. ime in priimek
2. svojo telefonsko številko
3. svoj elektronski naslov
4. oceno ogledanega filma.
Glasovnico odda v škatlo ob izhodu iz Dvorane pri biljeterju Kinodvora.
Glasovnica, s katere ne bo mogoče razbrati zahtevanih podatkov, je neveljavna in bo zamenjana z
naknadno izžrebano in veljavno glasovnico.
Vse pridobljene osebne podatke bo Kinodvor uporabil zgolj za namen nagradne igre in jih ne bo
hranil ali uporabljal v katerekoli druge namene. Prav tako jih ne bo posredoval tretjim osebam.

5. Postopek izbora nagrajencev
Po vsaki projekciji bo tričlanska komisija, ki jo bodo sestavljali člani ekipe 4. mednarodnega filmskega
festivala Kinotrip, pregledala prejete glasovnice, preverila njihovo veljavnost ter izračunala
povprečno oceno, ki so jo obiskovalci namenili filmu. Vse veljavne glasovnice se bodo uvrstile v
zaključno žrebanje.
Zaključno žrebanje dobitnikov nagrade bo potekalo dne 16. 10. 2021 ob 20.00 na zaključni projekciji
festivala filma Harold in Maude. Žrebanje bo potekalo javno in v navzočnosti tričlanske komisije, ki jo
sestavljajo zaposleni pri organizatorju.
Podatki izžrebanih nagrajencev (ime in priimek ter podeljena nagrada) bodo objavljeni na spletni
strani www.kinodvor.org dne 16. 10. 2021.

6. Nagrada
Nagrada, ki jo prejmejo trije dobitniki, je enoletna članarina v Klubu Kinodvora.
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7. Obveščanje o žrebanju in prevzem nagrade
Organizator bo po zaključku nagradne igre nagrajence po elektronski pošti ali po telefonu obvestil o
nagradi.
Nagrajenci med 18. 10. in 18. 11. 2021 v prostorih Kinodvora pri blagajni Kinodvora izvedejo vpis v
Klub Kinodvora.
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 bodo ves čas trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani organizatorja in
pri blagajni Kinodvora.
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 v kavarni Kinodvora.

Pravila nagradne igre začnejo veljati s pričetkom nagradne igre, torej dne 14. 10. 2021.

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

Datum: 14. 10. 2021

Kinodvor
Metka Dariš, direktorica
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