Pravila za sodelovanje v nagradni igri
1.

Uvodne določbe

Pravila sodelovanja v nagradni igri določajo način in pogoje sodelovanja ter izvedbo nagradne igre »Izpopolnjevanja CiljajVišje! za
višje kompetence« (v nadaljevanju »nagradna igra«). Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletišču www.skupnost-vss.si.

2.

Splošne določbe

Organizator in izvajalec nagradne igre je Skupnost višjih strokovnih šol Republike Slovenije (v nadaljevanju Skupnost VSŠ), Pot na
Lavo 22, 3000 Celje (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra na spletni strani Skupnosti VSŠ poteka od 19. novembra do 10.
decembra 2021.

3.

Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije.
Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da udeleženci na spletni strani Skupnosti VSŠ v obrazec zapišejo odgovor na zastavljeno
nagradno vprašanje in svoje kontaktna podatke. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom odgovora v obrazec strinjajo z vsemi pravili
in pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo.
V nagradni igri lahko posamezni udeleženci sodelujejo večkrat, vendar lahko nagrado prejmejo le enkrat.
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri dovoljujejo objavo svojega odgovora na spletišču Skupnosti VSŠ, na Facebook strani
Skupnosti VSŠ in v drugih digitalnih ali tiskanih promocijskih gradivih.
Udeleženec sodeluje v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator nagradne igre ne prevzema nikakršne odgovornosti in
zavrača kakršnokoli odgovornost za poškodbe ali škodo, ki bi jo oseba utrpela zaradi sodelovanja v nagradni igri ali v času

koriščenja nagradne igre. Organizator tudi ni odgovoren za kakršne koli napake nagrade razen v primeru, ko je takšna odgovornost
določena z zakonom. Organizator ne nosi nobene odgovornosti niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade.
V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator ali izvajalec odpove nagradno igro. O
tem mora organizator preko spletišča Skupnosti VSŠ obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za
morebitno škodo, nastalo udeležencem.
Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nobenim nakupom kateregakoli izdelka.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
- strošek dostopa do interneta in
- strošek prenosa podatkov z interneta.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje
v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
V primeru, da je udeleženec izžreban, ta s prevzemom nagrade podaja soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu
fotografiranja nagrajenca za potrebe objav tako pridobljenega gradiva na spletišču Skupnosti VSŠ brez pravice do nadomestila
oz. plačila.
Izvajalec si pridržuje pravico, da bo na tehnični ravni zagotavljal nemoteno uporabo spletnega mesta le za opremo (računalnike
in drugo podobno strojno ali programsko opremo), ki je v širši uporabi. Pri tem dopušča možnost, da pri določenem odstotku
uporabnikov uporabniška izkušnja zaradi uporabe neprimerne opreme ali prepočasne spletne povezave ne bo optimalna. Izvajalec
si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak,
nadgradenj opreme ali višje sile. Izvajalec ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi
nedostopnosti spletnega mesta.

4.

Nagrada

Nagrada je 1x klasični Zipline (Klasična Zipline Dolinka avantura) za posameznika v trajanju 2,5 ure. Nagrada vključuje:
•

atraktivne spuste po različnih jeklenicah in voden naravoslovni izlet v objemu doline Save Dolinke:

•

seznanitev z vodniki, varovalno opremo in potekom izleta,

•

testno vožnjo na 20 metrov dolgi jeklenici,

•

skupinski izlet z vodniki, ki skrbijo za varno vpenjanje in izpenjanje, za varen let ter varen pohod po travnikih in gozdovih.

•

Posamezni spusti nad reko preko 7 jeklenic, dolgih od 350 m do 700 m, v skupni dolžini 4 km, ki so medsebojno povezani
z zanimivimi gozdnimi in poljskimi potmi.

•

Rok veljavnosti nagrade v obliki darilnega bona je 1 leto od datuma izdaje bona.

Izvajalec: Zipline Dolinka | Grajska cesta 16, 4260 Bled | +386 31 845 900 | info@zipline-dolinka.si | https://zipline-dolinka.si
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.
Nagrajenci v nagradni igri bodo določeni z naključnim žrebom, v katerem sodelujejo vsi sodelujoči, ki izpolnjujejo pogoje za
sodelovanje. Žrebanje bo pod nadzorom komisije v sestavi vsaj dveh predstavnikov Skupnosti VSŠ potekalo 13. decembra 2021.
Rezultati žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

5.

Obveščanje nagrajencev

Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel v obliki elektronskega sporočila na naslov, ki ga je navedel ob oddaji obrazca in v katerem
ga bo organizator pozval, da mu preko elektronskega sporočila sporoči svoje popolne osebne podatke (ime, priimek, naslov in
davčno številko ter davčni urad). Podatek o nagrajencu bo objavljen tudi na spletišču in/ali Facebook strani Skupnosti VSŠ
najkasneje v petih dneh po žrebanju.
S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek objavita na spletišču in/ali Facebook strani
Skupnosti VSŠ.
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

6.

Prevzem nagrade

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator.
Za prevzem nagrade mora nagrajenec ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, točen
naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec
sporoči tudi kontaktno telefonsko številko.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice
do kakršnegakoli nadomestila. V tem primeru se šteje, da se je nagradi odpovedal in se nagrada ne podeli, organizator pa je prost
vseh obveznosti, ki jih ima na podlagi navedenih pravil do nagrajenca.
Organizator s pisnim pozivom nagrajenca obvesti o načinu prevzema nagrade. Nagrado lahko organizator na lastne stroške pošlje
na naslov, ki ga je sporočil nagrajenec.

7.

Davki od nagrad

Nagrajencu se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine. Dobitek v nagradni igri, ki
presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega
s koeficientom davčnega odtegljaja. Izračun in plačilo akontacije dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane
akontacije nižji od 20 EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z obračunom
drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi.
Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajenca. Če nagrajenec podatkov ne posreduje do roka, zapisanega v pozivu
organizatorja, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in se mu je ne podeli.

8.

Obdelava osebnih podatkov

Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do
izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe
nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Organizator osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene kot izključno za potrebe
uspešne celostne izvedbe nagradne igre.
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
•

elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem
ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);

•

ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in
obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno
zakonodajo v Republiki Sloveniji);

•

kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);

•

davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno
zakonodajo v Republiki Sloveniji)

V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka,
blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Po prenehanju potrebe po vodenju
podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna splošna obvestila, vezana na
nagradno igro, prek elektronske pošte ali telefonske številke do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe
kontaktnih podatkov.
Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati izbris osebnih podatkov in prenehanja e-obveščanja (v pisni obliki), in sicer tako, da na enaslov sekretariat@skupnost-vss.si pošlje zahtevek za izbris s svojim elektronskim naslovom.

9.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletišču in/ali Facebook
strani Skupnosti VSŠ.
Pravila in pogoji nagradne igre začnejo veljati z dnem začetka nagradne igre.
Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje pristojno sodišče v Celju.
Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: branka.mulej@skupnost-vss.si
Celje, 19. 11. 2021
Skupnost VSŠ

