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1. Organizator nagradne igre1. Organizator nagradne igre1. Organizator nagradne igre1. Organizator nagradne igre 

Organizator nagradne igre je Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica, Vurnikov trg 1, 
4240 Radovljica (v nadaljevanju organizator). 

2. Posredovanje podatkov2. Posredovanje podatkov2. Posredovanje podatkov2. Posredovanje podatkov 

Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Vsa vprašanja v zvezi z 
nagradno igro pošljite na elektronski naslov info@rad.sik.si. 

3. Privolitev3. Privolitev3. Privolitev3. Privolitev 

S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje 
sodelovanja. 

4444. Objava in trajanje nagradne igre. Objava in trajanje nagradne igre. Objava in trajanje nagradne igre. Objava in trajanje nagradne igre 

Nagradna igra poteka od od od od četrtka, 26. aprila 2018, do vključno torka, 26. junijačetrtka, 26. aprila 2018, do vključno torka, 26. junijačetrtka, 26. aprila 2018, do vključno torka, 26. junijačetrtka, 26. aprila 2018, do vključno torka, 26. junija    2018201820182018, , , , do 19. 
ure. Nagradna igra je objavljena na spletni strani www.rad.sik.si ter na Facebook in Instagram 
strani organizatorja.  

5555. Sodelovanje v nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri 

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji 
sodelovanja. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrdi strinjanje s temi pravili in 
splošnimi pogoji. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v 
Republiki Sloveniji, starejše od 18 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo 
ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v Knjižnici Antona Tomaža Linharta in njihovi 
ožji družinski člani (zakonec oziroma oseba, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je 
po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z 
zakonsko zvezo, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma 
posvojitelji zaposlenega) ter vse fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre. Če 
je v igri izžrebana katera koli izmed oseb, ki v igri ne smejo sodelovati, se žrebanje 
avtomatsko ponovi. 

Nagradna igra je namenjena le fizičnim osebam, pravne osebe in s. p.-ji v akciji ne morejo 
sodelovati. 

S sodelovanjem v nagradni igri se uporabniki strinjajo z javno objavo podatkovS sodelovanjem v nagradni igri se uporabniki strinjajo z javno objavo podatkovS sodelovanjem v nagradni igri se uporabniki strinjajo z javno objavo podatkovS sodelovanjem v nagradni igri se uporabniki strinjajo z javno objavo podatkov, 
brezplačno objavo fotografij ter njihovo uporabo v avdio, foto in video materialu 
organizatorja, na spletni strani www.rad.sik.si, na Instagram ter Facebook strani Knjižnica 
ATL Radovljica ter ostalih komunikacijskih kanalih oz. medijih organizatorja. 



6666. P. P. P. Potek nagradne igreotek nagradne igreotek nagradne igreotek nagradne igre 

Nagradna igra bo potekala na družbenih omrežjih Facebook in Instagram ter na spletni strani 
organizatorja. 

V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da v novi knjižnici (Knjižnica Antona Tomaža 
Linharta Radovljica) izbere poljubno knjigo/knjige in jo/jih slika na poljubnem mestu v 
knjižnici. Lahko se s fotografijo slika tudi sam. Fotografijo objavi na svojem Facebook ali 
Instagram profilu ter fotografiji pripiše značko #knjiznicaradovljica. Najbolj izvirne bodo 
nagrajene.  

Fotografiranje knjig poteka izključno v prostorih nove knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica. 

Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje z več objavami, izbran pa je lahko samo 
enkrat. 

7777. Žreb in i. Žreb in i. Žreb in i. Žreb in izbor nagrajencevzbor nagrajencevzbor nagrajencevzbor nagrajencev 

Med vsemi fotografijami na Instagramu in Facebooku bomo izbral najbolj izvirne in jih 
nagradili. Komisija bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja 26. junija 2018. 
Organizator bo nagrajence objavil najkasneje v roku 3 dni po zaključku nagradne igre na svoji 
spletni strani in na Instagram ter Facebook profilu.  

Vsi sodelujoči se strinjajo, da bodo (lahko, ne nujno vsi – odvisno od izbora fotografij) njihova 
imena in fotografije javno objavljeni v prostorih Knjižnice Antona Tomaža Linharta 
Radovljica, na spletni strani www.rad.sik. si ter na Facebook in na Instagram strani 
organizatorja. Imena vseh nagrajencev ter njihove fotografije bodo na pravkar omenjenih 
straneh javno objavljeni.  

8888. Nagrade. Nagrade. Nagrade. Nagrade 

Med vsemi, ki bodo sodelovali v nagradni igri, bo organizator izbral zmagovalne fotografij, za 
katere bomo avtorjem podelili naslednje nagrade: 

- zipline za 1 osebo (Tinaraft), 
- najem sup-a do 3 ure (Alpinsport),  
- bowling za 1h (Bowling City Lesce), 
- povratna vozovnica za nihalko (Ski center Vogel) ter 
- mini golf (Mini Golf Panorama). 

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive 
na tretje osebe. 

9999. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad 

Nagrajenci bodo o izidu obveščeni s sporočilom preko družbenega omrežja Instagram in 
Facebook ter spletne strani organizatorja s pozivom, naj se oglasijo na elektronski naslov 
info@rad.sik.si (zadeva: Nagradni foto natečaj), kjer bodo prejeli nadaljnja navodila za 
prevzem nagrade. Nagrajenci morajo v roku 8 dni od prejema sporočila po elektronski pošti 



organizatorju na e-naslov info@rad.sik.si posredovati svoje osebne podatke (ime in priimek, 
naslov stalnega bivališča, EMŠO in davčno številko). 

Posredovani podatki morajo biti točni, v nasprotnem primeru je to lahko razlog, zaradi 
katerega se nagrada ne podeli.  

Nagrajenci bodo o načinu prevzema nagrade obveščeni pravočasno. V primeru, da nagrajenec 
v roku 8 dni po prejemu obvestila o prejeti nagradi ne posreduje svojih podatkov, ni upravičen 
do nagrade. Nagrade se torej v takem primeru ne podeli. 

10. Varovanje osebnih podatkov10. Varovanje osebnih podatkov10. Varovanje osebnih podatkov10. Varovanje osebnih podatkov    

Organizator nagradne igre bo osebne podatke in fotografije sodelujočih izključno za namene 
izvedbe nagradne igre, podelitve nagrad in v sklopu svojih aktivnosti. Podatke lahko 
organizator obdeluje za lastne potrebe, in sicer do preklica privolitve posameznika oziroma do 
časa, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. 

Organizator nagradne igre jamči, da podatki, ki jih bodo sodelujoči posredovali, ne bodo 
predani v roke tretjim osebam, ponudnikom storitev ali karkoli drugače uporabljeni v 
nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije. 

Nagrajenec odgovarja, da so vsi posredovani podatki resnični in točni. Organizator nagradne 
igre ne odgovarja za posledice neresničnih podatkov. 

 11111111. Odgovornost. Odgovornost. Odgovornost. Odgovornost 

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator in osebe, ki 
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz 
nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, 
ki bi jih sodelujoči in/ali tretja oseba utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. 
Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica ne odgovarja za občasno nedelovanje spletnega 
mesta www.rad.sik.si ali nedelovanje družbenega omrežja Instagram oz. Facebook, 
morebitno netočnost informacij in za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali 
nepopolnih informacij. 

Facebook in Instagram sta v tej nagradni igri razbremenjena vsakršne odgovornosti. 
Nagradna igra ni sponzorirana s strani Facebooka in Instagrama. Vse informacije, ki jih 
uporabnik v nagradni igri posreduje, prejme organizator nagradne igre.  

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradne igre. Organizator si pridržuje 
pravico do prekinitve nagradne igre v vsakem trenutku. 

12. Reševanje morebitnih sporov12. Reševanje morebitnih sporov12. Reševanje morebitnih sporov12. Reševanje morebitnih sporov    

Morebitne spore zaradi izvedbe nagradne igre ali v povezavi z njo rešuje stvarno prisojno 
sodišče v Radovljici. 

 

 



12121212. Veljavnost pravil. Veljavnost pravil. Veljavnost pravil. Veljavnost pravil 

Pravila pričnejo veljati z dnem 26. 4. 2018. 

 

 

V Radovljici, 26. 4. 2018 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


