Pravila sodelovanja v nagradni igri
»Zimske pravljice 2019«
JGZ Brdo, Predoslje 39, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator) z namenom promocije ponudbe
doživetij v organizaciji JGZ Brdo organizira nagradno igro Zimske pravljice 2019, 14. 12. in 15.
12. 2019. Nagradna igra poteka v sklopu prireditve Zimske pravljice 2019. S temi pravili in
pogoji organizator določa tudi pravice, obveznosti in pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
Kdo lahko sodeluje?
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične ali pravne osebe (v nadaljevanju: udeleženci), ki so
državljani Republike Slovenije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji in se bodo fizično
udeležili dogodka Zimske pravljice 2019 ter se prijavijo za sodelovanje v nagradni igri.
V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati zaposlenim pri organizatorju ter njihovim ožjim
družinskim članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo Zimskih pravljic in te
nagradne igre.
S prijavo v nagradno igro udeleženec soglaša s temi pravili sodelovanja v nagradni igri in pod
pogoji, navedenimi v teh pravilih. Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri
sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov, ki soglasje izkažejo s
podpisom na kuponu za nagradno igro.
Način sodelovanja
Udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri tako, da izpolni kupon za nagradno igro ter ga v
času trajanja Zimskih pravljic do najkasneje 19.30 na dan žrebanja odda v skrinjo ob vhodu v
Park Brdo ali v šotoru ob odru.
S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovi podatki (ime in
priimek ter morebitna fotografija ob prejemu nagrade) objavijo na spletni strani organizatorja
www.brdo.si ter na Facebooku profilu Brdo pri Kranju v primeru, da so izžrebani.
V nagradni igri se upoštevajo le čitljivo izpolnjene prijave. Obvezen podatek je najmanj ime in
priimek ter podpis, v kolikor je izžrebanec prisoten na licu mesta. V kolikor izžrebanec ni
prisoten, pa je obvezen tudi podatek o e-naslovu ali telefonu.
Če podatki niso čitljivo napisani ali so manjkajoči, se žreb ponovi.
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Žrebanje in podelitev nagrad
Organizator bo izžrebal naslednje nagrade:
• Darilni bon za 20-minutno vožnjo s kočijo po parku za do 4 osebe, v vrednosti 15 €,
• Darilni bon za tortico in penino v Kavarni Zois ali Kavarni Strmol za dve osebi, v
vrednosti 20 €.
• Darilni bon za letno individualno vstopnico za Park Brdo, v vrednosti 25 €,
• Kulinarična knjiga Okusi Brda v vrednosti 19,90 €
• Steklenička Brdo v vrednosti 12 €
• Čokolada Brdo v vrednosti 10 €,
• Dežnik Brdo v vrednosti 8 €.
Žrebanje se bo izvedlo v soboto, 14. 12. in v nedeljo, 15. 12. 2019 ob 20. uri v šotoru ob odru.
V žrebanju nagrad sodelujejo vsi udeleženci, ki do 19.30 na dan žrebanja oddajo kupon za
nagradno igro.
Prisotnost v šotoru ob žrebu ni potrebna. V kolikor bo izžrebanec ob izvedbi žreba prisoten v
šotoru, bo nagrado prejel takoj na licu mesta. V kolikor izžrebanec ne bo prisoten v šotoru, se
ga kontaktira po e-mailu ali telefonu – v tem primeru mora biti na kuponu izpolnjen tudi
podatek o elektronskem naslovu ali telefonski številki. Nagrado je potrebno prevzeti v vratarnici
Parka Brdo v času uradnih ur vratarnice, do najkasneje 31. 1. 2020. Ob prevzemu nagrade se
mora nagrajenec ustrezno identificirati z osebnim dokumentom Po navedenem datumu
nagrada zapade. Nagrade se ne pošilja po pošti in je ni možno zamenjati za denar.
Vsak udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado in je lahko izžreban samo enkrat
ne glede na število oddanih prijav. V nagradni igri se upoštevajo le pravilno izpolnjene
prijavnice.
Žrebanje nagrad bo potekalo ročno z naključnim izborom kupona iz skrinje. Za izvedbo
nagradne igre in nadzor nad njenim potekom ter žrebanje nagrajencev skrbi komisija v sestavi
treh članov, ki so predstavniki organizatorja.
O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja; navzočih
osebah; poteku žrebanja; izžrebancih z imenom in priimkom ter morebitno navedeni e-pošti
in/ali telefonski številki, uri zaključka žrebanja ter podatku ali je bila nagrada podeljena na licu
mesta ali ne. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Žrebanje je dokončno.
V skladu z veljavno zakonodajo so darila, prejeta v nagradnih igrah, ki presegajo vrednost 42
€, predmet obdavčitve. Nobeno darilo iz te nagradne igre ne presega te vrednosti.
V kolikor je nagrajenec mladoletna oseba, se šteje, da so starši oziroma zakoniti zastopniki
pisno odobrili prevzem nagrade s tem, ko so podali soglasje s podpisom na kuponu za
nagradno igro.
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Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni
mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Organizator nagradne igre si pridržuje
pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o istovetnosti podatkov ali če se ugotovi, da
je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Zasebnost in varstvo podatkov ter soglasje za prejemanje e-novic
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec privoli, da se njegovi osebni podatki, ki jih je
posredoval v tej nagradni igri uporabijo za namen izvedbe te nagradne igre.
V kolikor posameznik ob oddaji kupončka za nagradno igro obkljuka tudi polje s soglasjem za
prejemanje e-novic pa v soglasju z zakonodajo o varovanju osebnih podatkov (GDPR) do
preklica soglaša tudi s prejemanjem novic o dogodkih, doživetjih ter novostih v ponudbi JGZ
Brdov skladu s Politiko zasebnosti, ki je objavljena na spletnih straneh www.brdo.si/politikazasebnosti.
V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z
veljavnimi predpisi. Udeleženec lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da takoj, oziroma
najkasneje v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen
pošiljanja e-novičnika s klikom na povezavo »Odjava«, ki je sestavni del vsakega e-novičnika.
Organizator nagradne igre se obvezuje, da bo s posredovanimi podatki ravnal skrbno in v
skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.
Končne določbe
Udeležencem nagradne igre 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
nagradno igro in niso urejena s temi pravili.
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 nagradne igre lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo nagradne
igre, 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, 2. 12. 2019
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