IGRA%»Rokavice%gor«%
%
Organizator*nagradne*igre*»Rokavice*gor*«*(v*nadaljevanju:*igra)*je*Mestna*občina*Ljubljana.*
*
Igra* poteka* od* 17.* 08.* 2016* do* vključno* 30.* 08.* 2016,* pri* čemer* si* organizator* pridržuje*
pravico,*da*igro*tudi*podaljša*in*o*tem*obvesti*sodelujoče*na*spletni*strani.*
*
POGOJI%SODELOVANJA*
Pogoji* igre* (v* nadaljevanju:* pogoji)* so* objavljeni* na* spletni* strani* www.rokavicegor.si* (v*
nadaljevanju:* spletna* stran).* Šteje* se,* da* sodelujoči* s* sodelovanjem* v* igri* soglaša* s* temi*
pogoji.*Organizator*si*pridržuje*pravico*do*dopolnitve*in*spremembe*pogojev*ter*se*zavezuje,*
da*bo*vse*spremembe*objavil*na*spletni*strani.*
*
VSEBINA%IGRE%
V*igri*oseba*sodelujejo*tako,*da*po*elektronski*pošti*na*info@rokavicegor.si*ali*na*Facebooku*
navede*ime*invazivne*tujerodne*rastline*na*objavljeni*fotografiji.*
*
NAGRADA%
Nagrada* je* prenosljiva* kartica* URBANA* za* šolsko* leto* 2016/2017.* Nagrado* prispeva* javno*
podjetje*Ljubljanski*potniški*promet,*d.o.o.,*ki*za*nagrajenca*poravna*tudi*stroške*akontacije*
dohodnine*v*višini*25*%*vrednosti*nagrade.*Zamenjava*nagrade*za*drugo*stvar*ali*gotovino*ni*
možna.**
*
SODELOVANJE%V%IGRI%
V*igri*lahko*sodelujejo*osebe,*s*stalnim*prebivališčem*v*Republiki*Sloveniji,*ki*izpolnjujejo*v*
teh* pogojih* navedene* pogoje* sodelovanja* (v* nadaljevanju:* sodelujoči),* razen* oseb,*
zaposlenih* pri* organizatorju* ter* drugih* oseb,* ki* so* povezane* z* izvedbo* igre,* vključno* z*
njihovimi* ožjimi* družinskimi* člani* (to* so* zakonec* oz.* oseba,* s* katero* zaposleni* živi* v*
zunajzakonski*življenjski*skupnosti,*ki*je*po*predpisih*o*zakonski*zvezi*in*družinskih*razmerjih*
v* pravnih* posledicah* izenačena* z* zakonsko* zvezo,* oziroma* partner* registrirane* istospolne*
partnerske*skupnosti,*otroci*oz.*posvojenci,*vnuki,*bratje*in*sestre*ter*starši*oz.*posvojitelji).**
*
Sodelujoči,* ki* so* mlajši* od* 18* let* morajo* predložiti* dovoljenje* staršev* oz.* zakonitih*
zastopnikov,*da*ti*soglašajo,*da*s*sodelovanjem*mladoletnega*v*igri.*Obrazec*je*dostopen*na*
spletni*strani*(med*pogostimi*vprašanji*o*igri).**
*
IZBOR%NAGRAJENCA%IN%PREVZEM%NAGRADE%
Po*zaključku*igre*bo*predstavnik*izvedel*računalniški*žreb*med*vsemi*sodelujočimi.*Komisija*
o* žrebu* vodi* zapisnik,* ki* bo* shranjen* pri* organizatorju.* Podelitev* nagrade* bo* potekala* v*
mesecu*septembru*v*Točki.*Zate,&informacijski&točki&projekta&Zelena&prestolnica&Evrope&2016&
na&Mestnem&trgu&1&v&Ljubljani.*Žreb*je*dokončen,*pritožba*ni*možna.*
*
Organizator*bo*o*tem*obvestil*zmagovalca*po*elektronski*pošti*ali*preko*družbenega*omrežja*
s* komentarjem* pod* sliko.* Nagrajenec* se* strinja* s* tem,* da* se* njegovo* ime* in* priimek* kot*
zmagovalca*igre*javno*objavita*v*vseh*medijih*in*občilih*ter*na*spletni*strani.**
*

Če*se*ugotovi,*da*zmagovalec*ni*izpolnjeval*pogojev*za*sodelovanje*v*igri*in/ali*da*je*kršil*te*
pogoje,* izgubi* pravico* do* nagrade.* V* razmerju* do* takega* zmagovalca* organizator* postane*
prost* vseh* obveznosti,* v* organizatorjevi* lastni* presoji* pa* je,* da* se* odloči* ali* bo* nagrado*
podelil*komu*drugemu*ali*ne.*
*
Izžrebanec* je* dolžan* organizatorju,* kot* davčni* zavezanec,* za* namen* prejema* nagrade*
posredovati* podatke:* ime* in* priimek,* datum* rojstva,* naslov,* davčno* izpostavo* in* davčno*
številko.*Če*tega*ne*stori,*prejem*nagrade*ni*mogoč*in*se*šteje,*da*se*odpoveduje*nagradi.*V*
tem* primeru* se* ta* nagrada* zmagovalcu* ne* podeli,* organizator* pa* je* do* njega* prost* vseh*
obveznosti,*ki*jih*ima*sicer*na*podlagi*teh*pravil.*V*organizatorjevi*lastni*presoji*pa*je,*da*se*
odloči*ali*bo*nagrado*podelil*komu*drugemu*ali*ne.*
*
Če*je*izžrebanec*mladoletna*oseba,*morajo*nagrado*prevzeti*starši*oz.*zakoniti*zastopniki.**
*
Plačilo* akontacije* dohodnine* za* prejeto* nagrado* je* obveznost* javno* podjetje* Ljubljanski*
potniški* promet.* Javno* podjetje* Ljubljanski* potniški* promet* bo* od* nagrade* obračunal* in*
plačal*akontacijo*davka*od*osebnih*prejemkov*v*skladu*z*veljavnimi*predpisi.*Nagrajencu*se*
po*Zakonu*o*dohodnini*bruto*vrednost*nagrade*všteva*v*davčno*osnovo.*
*
Vrednost* nagrade* predstavlja* doseženi* dohodek* (davčno* osnovo)* v* skladu* z* Zakonom* o*
dohodnini,*od*katerega*organizator*nagradne*igre*obračuna*in*plača*akontacijo*dohodnine*v*
imenu*in*za*račun*nagrajenca*po*stopnji*25%.*Vsi*ostali*stroški*in*dajatve,*povezani*z*uporabo*
(npr.*plačilo*dohodnine*nad*akontacijo)*so*breme*nagrajenca.*
*
ODGOVORNOST%IN%UPORABA%OSEBNIH%PODATKOV%
Organizator* ne* prevzema* nobene* odgovornosti* za* nedelovanje* ali* nepopolno* delovanje*
elektronske* pošte* in* internetne* povezave* sodelujočega.* V* primeru* okoliščin,* na* katere*
organizator* ne* more* vplivati* (višja* sila),* lahko* organizator* odpove* igro.* O* tem* mora* prek*
spletne*strani*obvestiti*udeležence.*V*takšnem*primeru*sodelujočim*ne*odgovarja*za*nastalo*
škodo.**
Organizator* ne* prevzema* nobene* in* nikakršne* odgovornosti* za* kakršnokoli* škodo,* ki* bi*
nastala*kot*posledica*odstranjevanja,*prevzema*in*koriščenja*nagrade,*s*čimer*se*sodelujoči*s*
pristopom*k*tej*igri*izrecno*strinjajo.**
*
S* sodelovanjem* v* igri* sodelujoči* dovoljuje,* da* organizator* vse* pridobljene* podatke* o*
sodelujočem* (ime* in* priimek,* elektronski* naslov,* naslov* prebivališča)* obdeluje* in* uporablja*
izključno*za*namene*igre,*zlasti*za*namene*obveščanja*sodelujočih*o*poteku*igre,*ter*v*skladu*
s* slovenskim* Zakonom* o* varstvu* osebnih* podatkov.* Organizator* se* zavezuje,* da* podatkov*
nagrajenca*te*igre*ne*bo*posredoval*tretjim*osebam,*razen,*če*je*to*potrebno*zaradi*izvedbe*
igre,*ali*če*je*to*dolžan*storiti*v*skladu*z*veljavnimi*predpisi.**
*
Posredovanje* osebnih* podatkov* je* prostovoljno.* Če* posameznik* svojih* podatkov,* ki* so*
opredeljeni* kot* obvezni* za* izvedbo* te* igre,* ne* želi* posredovati* organizatorju,* ne* more*
sodelovati*v*tej*igri.*
*
%

PREKLIC%SODELOVANJA%IN%REŠEVANJE%PRITOŽB%
*
Sodelujoči* lahko* kadarkoli* v* času* trajanja* igre* do* vključno* 30.* 08.* 2016* zahteva* preklic*
sodelovanja*v*igri*in/ali*izbris*svojih*osebnih*podatkov.**
*
Preklic* sodelujoči* izvede* tako,* da* pošlje* odjavno* ebsporočilo** s* pripisom* "Rokavice* gor* b*
odjava"* na*info@rokavicegor.si. V* tem* primeru* se* sodelujoči* tudi* izključi* iz* nadaljnjega*
sodelovanja*v*igri.**
*
OSTALO%
*
Za* vsa* vprašanja,* ki* se* lahko* pojavijo* v* zvezi* z* igro* in* niso* urejena* s* temi* navodili,* se*
sodelujoči*lahko*obrnejo*na*info@rokavicegor.si.*
*
*
Ljubljana,*17.*08.*2016*
*
Mestna*občina*Ljubljana*
*
*

