
POGOJI NAGRADNE IGRE 

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE je Mestna zveza tabornikov Ljubljana, Einspielerjeva 6, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju MZT). 

PRAVILA NAGRADNE IGRE (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih 

udeleženec sodeluje v nagradni igri. 

SODELOVANJE: Sodeluje lahko vsakdo, ki se strinja s pravili. To mora biti fizična oseba, ki v času 

trajanja nagradne igre sodeluje v skladu z navodili organizatorja oz. način udeležbe v nagradni igri, ki 

ga navede organizator. 

POSTOPEK IZBORA NAGRAJENCA organizator določi v opisu nagradne igre. Odločitev organizatorja 

nagradne igre o vsem v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. 

Ugovori in pritožbe niso možni. 

OBJAVA NAGRAJENCA: Nagrajenci bodo objavljeni v roku treh delovnih dni od zaključka nagradne 

igre na Facebook strani MZT, v Facebook dogodku Mi2, Kazenski vod in Vlado Kreslin – 20 let MZT, na 

izbranem spletnem omrežju in na www.mzt.org. 

NAGRADA IN PREVZEM NAGRAD: Nagrajenci prevzamejo nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za 

prevzem. Za mlajše od 16 let morajo nagrado prevzeti starši ali skrbniki oz. morajo izpolniti in 

podpisati potrdilo, v katerem izrazijo strinjanje s prevzemom nagrade (obrazec bo posredovan 

naknadno nagrajencu, če bo mlajši od 16 let). Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva. Pogoj za prejem 

nagrade je, da izžrebanec posreduje organizatorju osebne podatke, na podlagi katerih bo prejel 

nagrado po pošti ali pa obvestilo o možnosti prevzema. Prevzem nagrade določi organizator ob 

razglasitvi nagrajenca. 

Če nagrajenec ne sprejme pravil nagradne igre ter pravil za prevzem, ni upravičen do nagrade. Vsem 

izžrebancem so omogočene enake možnosti za pridobitev nagrade. Če se podatki osebe na osebnem 

dokumentu ne ujemajo s podatki o nagrajencu, ta ni upravičen do prevzema nagrade in se mu je ne 

podeli. 

Če nagrajenec v 2 dneh po objavi rezultatov žrebanja ali izbora oz. v 2 dneh po poslanem obvestilu ne 

predloži zahtevanih podatkov, od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. 

Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in 

javne obljube nagrade. V tem primeru se postopek podelitve nagrade ponovi še za enega prejemnika, 

za katerega veljajo vsa pravila te nagradne igre. Če tudi drugi nagrajenec ne predloži zahtevanih 

osebnih podatkov v zahtevanem roku ali ne upošteva katerega koli drugega dela teh pravil, je 

organizator upravičen, da nagrade ne podeli nikomur. 

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli niti, če se pojavi razlog za dvom o istovetnosti 

podatkov udeleženca ali če ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili. 

ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Sodelujoči v nagradni igri dovoli organizatorju nagradne igre, da se, če je dobitnik nagrade, njegovi 

podatki (ime, priimek) objavijo na Facebook strani MZT, v dogodku Mi2, Kazenski vod in Vlado Kreslin 

– 20 let MZT, na izbranem spletnem omrežju ali na www.mzt.org. 

Organizator bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 

in jih ne bo uporabljal v reklamne namene ter posredoval tretjim osebam.  

KRŠITVE PRAVILNIKA 

http://www.mzt.org/
http://www.mzt.org/


Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo organizator reševal pravočasno in v skladu z 

opredeljenim pravilnikom. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko organizator razveljavi del ali celotno 

nagradno igro in jo z ustreznimi popravki ponovi. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je 

dokončna in je ni mogoče spremeniti. 

PRITOŽBE 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči s 

sodelovanjem sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro. 

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V 

primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo opravil v najkrajšem 

možnem času in o tem obvestil udeleženca. 

SPREMEMBE PRAVIL IN POGOJEV 

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo tehnični vzroki 

ali vzroki na strani javnosti. Organizator bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z 

objavami na spletnih omrežjih MZT ali na spletni strani www.mzt.org. 

PRIVOLITEV SODELUJOČIH 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči s 

sodelovanjem sprejme vse pogoje v zvezi z nagradno igro. 

Ljubljana, 22. 3. 2016 
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