SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI ANKETI
»Lepo je biti abonent Doma kulture Kamnik«

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Skladno s temi pogoji prirejata Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik (v
nadaljevanju organizator) in Dom kulture Kamnik (v nadaljevanju izvajalec) nagradno
anketo »Lepo je biti abonent Doma kulture Kamnik« (v nadaljevanju nagradna
anketa).
1.2 Pogoji in način sodelovanja so objavljeni na spletni strani Doma kulture Kamnik.
1.3 Nagradna anketa bo potekala na spletni strani https://www.1ka.si/a/154300 od 22.
februarja 2018 do 30. marca 2018. Link do nagradne ankete bo objavljen na
Facebook strani Doma kulture Kamnik, Livin' Kamnik ter spletni strani Doma kulture
Kamnik.

2. DEFINICIJA POJMOV

2.1 Dom kulture Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik (kot izvajalec) organizira nagradno
anketo »Lepo je biti abonent Doma kulture Kamnik«.
2.2 Pravila nagradne ankete definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v anketi
sodelujejo.
2.3 Udeleženec nagradne ankete in prejemnik nagrade je lahko le fizična oseba s stalnim
prebivališčem v Sloveniji, ki želi sodelovati v nagradni anketi, se strinja s pravili
nagradne ankete ter poda točne osebne podatke. V nagradni anketi ne smejo
sodelovati zaposleni v Zavodu za turizem, šport in kulturo ter njihovi družinski člani.

3. POTEK NAGRADNE IGRE

3.1 Za sodelovanje v nagradni anketi mora sodelujoči poznati pravila sodelovanja in se z
njimi strinjati.
3.2 Po zaključku nagradne ankete bo podeljena ena glavna nagrada (glej točko 4.).
3.3 Vsak udeleženec lahko v nagradni anketi sodeluje le enkrat. Če obstaja sum, da je
ista oseba sodelovala v nagradni anketi z uporabo različnih elektronskih naslovov, jo
lahko izvajalec nagradne ankete nemudoma in nepreklicno izključi iz nagradne
ankete.

3.4 Vsi, ki bodo nagradno anketo rešili v celoti, ter vpisali svoje ime, priimek in e-mail
naslov, bodo sodelovali v nagradnem žrebanju, ki bo 4. 4. 2018 po 12. uri. Nagradni
žreb bo izvajalec nagradne ankete izvedel računalniško. Prejemnik nagrade bo o
rezultatih žrebanja obveščen po e-pošti najpozneje v roku 8 dni po žrebanju. Obvestil
ga bo izvajalec nagradne ankete.
3.5 Nagradna anketa bo promovirana na spletni strani Doma kulture Kamnik, Facebook
strani Doma kulture Kamnik in Livin' Kamnik ter Instagram profilu Doma kulture
Kamnik. Anketa je anonimna.
3.6 Prejemnik nagrade soglaša, da izvajalec nagradne ankete javno objavi nagrajenčevo
ime in priimek na Facebook strani Doma kulture Kamnik.

4. NAGRADA

4.1 Nagrado podarja izvajalec nagradne ankete, Dom kulture Kamnik, Fužine 10, 1241
Kamnik
4.2 Nagrada zajema abonma po izbiri za sezono 2018/19 za eno osebo.
4.3 Nagrada ni izplačljiva v denarju in ni zamenljiva za drugo nagrado.
4.4 Nagrajenci so po Zakonu o dohodnini davčni zavezanci, zato so ob prevzemu
nagrade dolžni predložiti svojo davčno številko, v kolikor vrednost nagrade presega
znesek 42 eur. Akontacijo dohodnine krije organizator.

5. IZROČITEV NAGRADE

5.1 Nagrada bo izročena po identifikaciji nagrajenca.
5.2 Za terminsko izročitev nagrade se organizator in nagrajenec dogovorita po e-pošti.

6. OBVEZNOSTI NAGRAJENCA

6.1 Nagrajenec mora izvajalcu nagradne ankete posredovati svoje osebne podatke (ime,
priimek, naslov, telefonska, davčna številka).
6.2 Izvajalec si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če
-

se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,

-

se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nagradni anketi v nasprotju s pogoji
nagradne ankete.

6.3 Če prejemnik nagrade ne navede pravilnih osebnih podatkov izgubi pravico do
nagrade brez pravice do kakršnega drugega ali drugačnega nadomestila.
6.4 Prejemnik nagrade lahko izkoristi nagrado v sezoni 2018/19 (abonma po izbiri za
sezono 2018/19 za eno osebo).

7. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

7.1 Prejemnik nagrade dovoljuje objavo svojega imena in priimka.
7.2 Organizator bo podatke skrbno varoval za namen, za katerega so pridobljeni v skladu
z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

8. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

8.1 Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne ankete. Pritožbe in
reklamacije lahko udeleženci nagradne ankete pošljejo na info@domkulture.org. V
primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko
določenem času in o tem obvestil udeleženca nagradne ankete.
8.2 Za vse spore je pristojno okrajno Sodišče v Kamniku, Republika Slovenija.

9. SPREMEMBE

9.1 Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne
narave ali vzroki na strani javnosti.

Kamnik, 21. februar 2018

