Črnomodro doživetje, nagradna igra društva Interisti SI

1. člen: Uvodne določbe
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba Facebook nagradne igre, ki jo
organizira Društvo Interisti SI, Polica 53, 1290 Grosuplje (v nadaljevanju: organizator).
2. člen: Sodelovanje v nagradni igri in nagrade
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju: sodelujoči). Nagradna igra poteka od 28. do 29. 4. 2018, do 23:59 na FB strani organizatorja,
oseba pa sodeluje tako, da dokumentira svoje doživetje tekme, potem pa to z videom, sliko ali na kakšen drug
način pokaže ostalim, z objavo na FB stran organizatorja: https://www.facebook.com/interslovenija. Naj bo to
norost ob doseženem golu, oblečen dres, rekviziti obešeni po prostoru, kjer se tekma gleda, poseben still
prigrizkov ali pijače, črno modri copati, tv daljinec v interjevih barvah, maorski ples za dober rezultat, udeležba
na sami tekmi ali pa klik na dislike gumb na FB strani nasprotne ekipe... Torej karkoli kar zaznamuje ogled
tekme na črno moder način. Video mora biti objavljen na FB stran društva do zaključka nagradne igre. Izmed
vseh, ki bodo svoje doživetje objavili bo komisija izbrala 5. zmagovalcev, ki bodo najboj izvirni in prepričljivi.
Zaželjeno je, da se dokumentira doživetje pred, med in po tekmi med Interjev in Juventusom, ki se igra 28.
aprila 2018, ni pa to pogoj.
Nagrade so:
- originalni črno modri dres Interja iz sezone 2017/18
- bon 50€ za spletno trgovino Inter store
- 3x članarina društva Interisti SI za sezono 2018/19
Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov:
info@interisti.si. Šteje se, da je udeleženec s tem, ko je objavil svoje doživetje, sprejel splošne pogoje
sodelovanja in pravila nagradne igre in se strinjal oz. dovolil organizatorju (v primeru, da postane nagrajenec)
javno objavo svojega imena, priimka na socialnih omrežjih in spletni strani organizatorja ter po potrebi tudi v
drugih medijih. Vsak sodelujoči tudi dovoli organizatorju uporabo objavljenega videa ali slike na organizatrojevi
spletni strani in socialnih omrežjih, izključno za svoje promocijske namene in promocijske namene Zveze
društev Interistov iz Milana. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, vendar je lahko nagrajen
le enkrat. V nagradni igri ne morejo biti nagrajene osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in
izvedbi nagradne igre. Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne,
neustrezne načine sodelovanja v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri kot tudi ne za
škodo iz naslova nagrade. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na
drugo osebo. Neto vrednost vseh nagrad je 200€.
3. člen: Komisija in objava nagrajenca
Izbiro nagrajencev bo izvedla stiričlanska komisija, sestavljena iz članov drustva Interisti SI. Izmed
članov komisije se določi predsednika, ki je dolžan voditi zapisnik o poteku izbire. Komisija bo v bazo za izbor
nagrajenca uvrstila vse uporabnike, ki bodo sodelovali v nagradni igri. Zasedanje komisije ne bo javno.
Zapisnik izbire nagrajencev vsebuje minimalno: datum, uro in kraj žrebanja, člane komisije, podatke o
nagrajencih, uro zaključka izbire. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Odločitve komisije glede morebitnih
izločitev sodelujočih v nagradni igri ter rezultatu žrebanja so dokončne in nepreklicne. Pritožba ni mogoča.
Odločitve komisije se zapišejo v zapisnik.
4. člen: Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
Nagrajenci so udeleženci nagradne igre, ki jih je izbrala komisija. Pri tem so morali sodeloval v skladu
s temi pravili in ne smejo biti v komisiji nagradne igre. Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani in Facebook
strani organizatorja najkasneje do 2. maja 2018.

5. člen
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni s strani organizatorja preko zasebnega Facebook
sporočila, najkasneje v 3 delovnih dneh od zasedanja komisije. V primeru, da nagrajenec v roku 7 delovnih dni
ne odgovori na organizatorjevo zasebno sporočilo in ne posreduje svojih kontaktnih podatkov ter davčne
številke, ki je potrebna za obračun akontacije dohodnine ali pa odkloni prevzem nagrade, nagrajenec izgubi
pravico do nagrade, organizator pa ne izžreba drugega nagrajenca.
6. člen: Varstvo osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelovanje
in hranjenje posredovanih osebnih podatkov in video/slikovnega gradiva v skladu z veljavnim Zakonom o
varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so: ime FB profila. Pridobljeni osebni podatki se
uporabljajo za namene izvedbe te nagradne igre in vabljenje k naslednjim promocijam organizatorja. Osebne
podatke lahko organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih
podatkov.
7. člen: Ostale določbe
Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradno igro.. O tem mora prek svoje spletne strani in
svojega FB profila obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.
Facebook ni sponzor nagradne igre, v njej ne sodeluje in je ne prireja.
8. člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati z 26. 4. 2018. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled
na spletni strani www.interisti.si/nagradnaigra. Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne
igre in jih objaviti na spletni strani www.interisti.si.

Drustvo Interisti SI
Polica, 26. 4. 2018

