Pravila sodelovanja v nagradnem foto natečaju
»Valentinov vikend«
JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije ponudbe
v organizaciji JGZ Brdo organizira nagraden foto natečaj Valentinov vikend v času od vključno
14. do vključno 16. februarja 2020. Nagradna igra poteka v Kavarni Zois na posestvu Brdo pri
Kranju in v Kavarni Strmol na posestvu Gradu Strmol. S temi pravili in pogoji organizator določa
tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v tem natečaju.
1) Kdo lahko sodeluje?
V natečaju lahko sodelujejo pari - dve osebi (v nadaljevanju: udeleženca), ki so državljani
Republike Slovenije in se bodo fizično udeležili Valentinovega vikenda v Kavarni Zois ali v
Kavarni Strmol ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.
V natečaju ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim družinskim
članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo Valentinovega vikenda in te nagradne
igre.
S prijavo udeleženci soglašajo s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod pogoji,
navedenimi v teh pravilih.
2) Način sodelovanja
a) Na Facebooku
Pari udeležencev, ki imajo Facebook profil ter so sledilci Facebook profilov
organizatorjev @Brdo pri Kranju ali @Kavarna Strmol, lahko sodelujejo v foto natečaju
tako, da v času Valentinovega vikenda ena oseba iz para objavi avtorsko fotografijo, pri
objavi pa obvezno doda:
- oznako (tag) druge osebe (s katero sestavlja par),
- lokacijo fotografije (uradno stran organizatorja: Brdo pri Kranju ali Grad Strmol),
- v besedilo objave doda ključnik #ValentinovVikend
- pod objavo doda komentar, v katerega vpiše: »Sodelujeva v foto natečaju«.
b) Na Instagramu
Pari udeležencev, ki imajo Instagram profil, lahko sodelujejo v foto natečaju tako, da v
času Valentinovega vikenda ena oseba iz para na svojem Instagram profilu objavi
avtorsko fotografijo, pri objavi pa obvezno doda:
- oznako (tag) druge osebe (s katero sestavlja par),
- lokacijo fotografije (@brdoestate ali @gradstrmol),
- v besedilo objave doda ključnik #ValentinovVikend
- pod objavo doda komentar, v katerega vpiše: »Sodelujeva v foto natečaju«.

c) Po e-pošti
Pari udeležencev lahko v natečaju sodelujejo tako, da v času Valentinovega vikenda ena
oseba iz para na e-pošto marketing@brdo.si pošlje avtorsko fotografijo, in sicer:
- fotografijo v priponki (v *.jpeg formatu) v velikosti največ 5 MB,
- v naslov sporočila naj napiše: Za nagradni natečaj Valentinov vikend,
- v tekstu e-sporočila pa naj napiše: »Sodelujeva v foto natečaju« ter zraven navede
ime in priimek obeh sodelujočih.
Sodelovati je možno z več fotografijami. V primeru sodelovanja z več fotografijami preko epošte, pošljite vsako fotografijo v ločenem e-sporočilu.
Z izjavo »Sodelujeva v foto natečaju« udeleženca izjavljata, da v celoti sprejemata ta
Pravila sodelovanja v nagradnem foto natečaju »Valentinov vikend«.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se, v primeru, da se uvrstijo
med nagrajence, njihovi podatki: naziv Facebook ali Instagram profila, imena in priimki ter
nagrajena fotografija objavijo na spletni strani organizatorja www.brdo.si ter na Facebook in
Instagram profilih organizatorja.
Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev
ali zakonitih zastopnikov.
3) Motivika fotografij in avtorske pravice
Fotografija mora biti posneta v času Valentinovega vikenda v Kavarni Zois, Kavarni Strmol ali
neposredni okolici obeh kavarn, z romantično motiviko, na kateri je razviden vsaj del ambienta
ali vsaj del Valentinove ponudbe.
Na fotografiji so lahko vključene tudi osebe, ni pa nujno. Če so osebe na fotografiji
prepoznavne, morajo z vključenostjo na fotografiji soglašati.
Čez fotografijo naj ne bo dodanih nobenih napisov ali drugih grafičnih elementov.
Udeleženec, ki v foto natečaju predloži fotografijo (v nadaljevanju tega člena avtor) s tem
organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi materialnimi in avtorskimi pravicami te fotografije in
jih v celoti prenaša na organizatorja nagradnega foto natečaja. Na poziv organizatorja
udeleženec po elektronski pošti pošlje fotografijo v visoki resoluciji.
Prenos avtorskih pravic:
−

je neizključen, tako da sme avtor pravice na svojih avtorskih delih neizključno prenašati
še na druge osebe ter za ta prenos od organizatorja tega natečaja ne potrebuje
predhodnega dovoljenja ali soglasja;

−
−

−

velja tako na področju Republike Slovenije kot tudi za vse tuje države ter se prenaša za
celotno obdobje varovanje avtorskih pravic;
zajemajo pravico reproduciranja v vseh možnih poznanih oblikah, javnega prenašanja,
prikazovanja z vsemi poznanimi tehničnimi sredstvi in distribuiranja ter pravico
predelave po velikosti, obliki, pozicijah, materialih v katerih se pojavlja, pojavnih oblikah
in tudi na način, da se avtorsko delo lahko vključuje v druga avtorska dela;
zajema pravico nadaljnjega posredovanja, kar pomeni, da sme organizator tega
natečaja avtorsko delo posredovati v objavo za namen lastne promocije tudi kakemu
drugemu mediju, turističnim agencijam ali drugim organizacijam (npr. v revije, spletne
strani, v brošure, in podobno) ter, če je to potrebno, v ta namen prenos avtorskih pravic
naprej na tretje osebe, ne da bi za to potreboval izrecno soglasje avtorja in ne da bi za
tak prenos avtorskih pravic moral avtorju izplačevati kakršenkoli dodaten avtorski
honorar.

4) Izbor nagrajencev in podelitev nagrad
Nagrajence bo najkasneje do 28. februarja 2020 določila komisija v sestavi treh članov,
predstavnikov organizatorja. Komisija bo 3 parom nagrajencev podelila naslednje nagrade:
• 1. nagrada: Darilni bon za piknik košarico za 2 osebi, v vrednosti 45 € za par, oziroma
22,5 € na osebo,
• 2. nagrada: Darilni bon za ogled Gradu Strmol za dve osebi, v vrednosti 16 € za par,
oziroma 8 € na osebo,
• 3. nagrada: Darilni bon za vožnjo s kočijo po Parku Brdo, v vrednosti 15 € za par, oziroma
7,5 € na osebo.
Izbor bo potekal med fotografijami udeležencev, ki so pravilno sodelovali v nagradni igri
naFacebooku, Instagramu (ter so objave vidne na dan izbora komisije, ki bo najkasneje 28.
februarja 2020) ali po e-pošti.
Organizator si pridržuje pravico, da po odločitvi komisije ne podeli vseh ali nobene nagrade,
ali pa podeli posamezno nagrado več udeleženim parom. Poleg tega si organizator natečaja
pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali če se
ugotovi, da je udeleženec v natečaju sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre
oziroma žrebanja.
O izboru nagrajencev se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu in kraju izbora komisije;
navzočih osebah; poteku izbora; nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je
dokončno.

5) Obvestilo o izboru nagrajencev in prevzem nagrad
Organizator obvesti nagrajenca po istem kanalu, prek katerega sta udeleženca sodelovala v
natečaju. Pri tem nagrajenca pozove k razkritju svojih podatkov: ime, priimek ter naslov.
Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni
mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.
Nagrado je potrebno prevzeti v vratarnici Parka Brdo v času uradnih ur vratarnice, do
najkasneje 31. 3. 2020. Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec ustrezno identificirati z
osebnim dokumentom Po navedenem datumu nagrada zapade. Nagrade se ne pošilja po pošti.
6) Končne določbe
Udeležencem nagradnega natečaja je zagotovljena podpora komisije organizatorja, ki je
pristojna za dajanje vseh ustreznih pojasnil in tolmačenje za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo
v zvezi z nagradnim natečajem in niso urejena s temi pravili. Vprašanja lahko naslovite na
e-pošto: marketing@brdo.si.
Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s to nagradno igro ter z njo povezanimi pravili je
dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.
Organizator nagradnega natečaja lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo
natečaja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani
javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o
vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.
Pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani na www.brdo.si.
JGZ Brdo, Predoslje, 22. 1. 2020

