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Skontaj Conteja, nagradna igra društva Interisti SI 
 
 
 
1. člen: Uvodne določbe 

S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba 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 25. 8. 2019 do 31. 5. 2020 na spletni strani 
(www.interisti.si) in socialnih omrežjih (https://www.facebook.com/interisti.slovenija, 
https://www.instagram.com/interisti.slovenija/) organizatorja. Nagradna igra je razdeljena v več korakov - 
vsaka uradna tekma Interja je nov korak - predvidoma jih bo okrog 50. V nagradni igri sodeluje vsak 
posameznik, ki do predpisanega roka napove začetno enajsterico za prihajajočo tekmo. Napoved mora biti 
oddana na namenski temi na forumu, ali kot komentar na namenski objavi na Facebook strani ali Instagram 
profilu ogranizatorja. Med vsemi pravilnimi napovedmi bo nagrajenca določil žreb. Na koncu sezone se sestavi 
lestvica, kjer so boljši posamezniki, ki so večkrat oddali pravilno napoved. 
 
Nagrada po vsaki tekmi je promocijski izdelek društva (npr podloga za misko, stenska ura, USB kljucek…). 
Izbira podeljenega promocijska izdelka je izključno na strani organizatorja. Nagrada na koncu sezone za 
najboljše tri v skupnem seštevku je članarina društva Interisti SI za sezono 2020/21. 
 

Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov: 
info@interisti.si. V nagradni igri lahko sodelujejo, ne morejo pa 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 nagrade je največ 50€. Nagrada bo dostavljena 
nagrajencu po poštu, dostava lahko traja nekaj tednov. 
 
3. člen: Komisija in objava nagrajenca 

Izbiro nagrajencev bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz članov društva 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 pravilno napovedali začetno enajsterico. Zasedanje komisije ne 
bo javno, in je lahko dopisno preko sodobnih elektronskih rešitev. Zapisnik izbire nagrajencev vsebuje 
minimalno: datum, uro in kraj žrebanja, člane komisije, podatke o nagrajencih, uro zaključka izbire. 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, Facebook 
strani in Instagram profilu organizatorja največ 5 dni po zaključku vsakega koraka nagradne igre. 
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5. člen 
Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni s strani organizatorja preko elektronske pošte, 

pisemske pošte ali 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 morebiti davčne številke, če 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 

Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih 
podatkov. S sodelovanjem v nagradni igri posameznik izrecno dovoljuje organizatorju, da zbira in upravlja 
njegove osebne podatke, za namen izvedbe in promocije nagradne igre in za namen delovanja društva, 
vključno s pošiljanjem obvestil. Soglasje je preklicno in sicer na elektronski naslov društva info@interisti.si.  
 
7. člen: Ostale določbe 

Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti javnost prek svoje 
spletne strani. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Facebook ni sponzor 
nagradne igre, v njej ne sodeluje in je ne prireja. Instagram ni sponzor nagradne igre, v njej ne sodeluje in je 
ne prireja.  
 
8. člen 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z 25. 8. 2019. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled 
na spletni strani https://www.interisti.si/o-drustvu/javna-objava-dokumentov-drustva.  Organizator si pridržuje 
pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani www.interisti.si. 
 
 

 
 

Drustvo Interisti SI 
Polica, 25. 8. 2019 
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