PRAVILA IN POGOJI | Legendarno doživetje

1. Organizator nagradnega natečaja
Organizator nagradnega natečaja » Legendarno doživetje « (v nadaljevanju: nagradni
natečaj) je Pivovarna Laško Union d.o.o., Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju organizator).
Izvajalec nagradnega natečaja je Sport Media Focus d.o.o., Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: izvajalec).
Nagradni natečaj ni sponzoriran s strani Facebooka in ni povezan s Facebookom kot
podjetjem. Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje v nagradnem natečaju, prejme
organizator nagradnega natečaja.

2. Pogoji sodelovanja v nagradnem natečaju
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo fizične osebe, stare nad 25 let s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
Udeleženci nagradnega natečaja ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni
upoštevati.
Ker vrednost nagrade presega 42,00 EUR, je nagrajenec dolžan sporočiti organizatorju
sledeče podatke (ime in priimek, naslov bivanja, davčna številka), ki jih organizator
potrebuje s strani nagrajenca za obračun in plačilo akontacije dohodnine. V kolikor
nagrajenec podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli. Organizator bo od dobitka
nagrade za nagrajenca skladno z veljavno zakonodajo obračunal in plačal akontacijo
dohodnine. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost
dobitka všteva v davčno osnovo.

3. Trajanje nagradnega natečaja
Nagradni natečaj poteka od vključno 11. 6. 2019 do vključno 3. 7. 2019.

4. Namen nagradnega natečaja
Namen nagradnega natečaja je promocija izdelkov Pivovarne Laško Union d.o.o.

5. Potek nagradnega natečaja in določitev zmagovalcev
V nagradnem natečaju lahko sodelujejo osebe na naslednji način:

Nagradni natečaj bo potekal na spletni strani www.legendarnodozivetje.si. Sodelujoči se
bodo nagradnega natečaja udeležili tako, da bodo na spletni strani izpolnili prijavni
obrazec med 11. 6. in vključno 19. 6. 2019 (do 12:00).
19. 4. bo posebna tričlanska komisija v sestavi predstavnikov Pivovarne Laško Union
d.o.o. na osnovi prepričljivosti kandidatov, izbrala širši izbor kandidatov (do 100
kandidatov oz. posameznikov), ki se uvrstijo v drugi krog. Izbrani kandidati, ki bodo o
tem obveščeni preko e-pošte, ki so jo navedli v prijavnem obrazcu, bodo žirijo poskusili
prepričati z video posnetkom, ki ga bodo morali naložiti v prijavni obrazec med 19. 6. in
vključno 26. 6. (do polnoči), ko bo žirija določila do največ 10 finalistov ter jih povabila
(preko e-pošte, ki so jo navedli v spletnem obrazcu) na avdicijo oz. finalni izbor.
Finalisti se bodo predstavili 3. 7. na avdiciji, ko bodo skušali dokončno prepričati žirijo v
sestavi predstavnikov Pivovarne Laško Union d.o.o.
Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradnega natečaja. S sodelovanjem v
nagradnem natečaju se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje sodelovanja v
nagradnem natečaju.
Organizator ni dolžan obveščati kandidatov, ki se niso uvrstili v ožji oz. finalni izbor.
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradnega
natečaja ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletni strani
www.legendarnodozivetje.si.

5. Nagrada
Zmagovalec nagradnega natečaja bo 11. 7. doživel Legendarno doživetje na festivalu
Pivo in cvetje v Laškem in ekskluzivno in presenečenj polno izkušnjo delil še z dvema
prijateljema, ki ju bo sam povabil oz. izbral.
Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na
tretjo osebo ni možen.
Organizator nagradnega natečaja si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se
ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradnega natečaja.

5. Potek natečaja
Izbor bo izvedla tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov Pivovarne Laško Union
d.o.o., na osnovi subjektivnih mnenj.
V primeru, da med člani komisije nastane spor glede posamezne odločitve, komisija
odloči z večino, pri čemer ima vsak član en glas.

6. Prevzem nagrade
Nagrajenec je udeleženec natečaja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima v času trajanja nagradnega natečaja minimalno 25 let
- je v času trajanja nagradnega natečaja pravilno sodeloval na opisan način v točki 4;
- je bil izbran v skladu s temi pravili.
Organizator nagradnega natečaja ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki
so opredeljeni v pogojih te nagradnega natečaja.

7. Odgovornosti in pravice
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev,
izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile
uporabo storitve,
- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,
- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v
nagradnem natečaju.

8. Končne določbe
Pravila te nagradnega natečaja so na voljo na spletni strani
www.legendarnodozivetje.si. Sodelujoči v nagradnem natečaju, so seznanjeni z njimi in
se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico do spremembe
pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani
javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradnega natečaja, bo organizator
sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Pivo in cvetje oz. spletni strani
www.legendarnodozivetje.si.

9. Varstvo podatkov
S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženci natečaja dovolijo organizatorju
zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za namen
nagradnega natečaja.
Sodelujoči v nagradnem natečaju izrecno soglašajo, da organizator in izvajalec njihove
osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradnem natečaju,
uporabita samo za potrebe tega nagradnega natečaja.
Nagrajenec se izrecno strinja s tem, da se njegovo ime, priimek in kraj bivanja objavijo
na spletni strani organizatorja. Po dogodku v Laškem (11.7.2019) se bo na družbenih
medijih organizatorja (Facebook, Instagram in Youtube) objavil video in fotografije
prejemnika nagrade.

Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal in jih varoval v skladu
z Splošno Uredbo o varstvu podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Podatki ne bodo posredovani neupravičeni tretji osebi ali kakorkoli drugače
zlorabljeni.
Sodelujoči v nagradnem natečaju lahko kadarkoli med trajanjem natečaja zahtevajo
vpogled, prepis, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov, ki so jih
posredovali v okviru tega natečaja. Zahteva se posreduje na elektronski naslov:
info@legendarnodozivetje.si. V tem primeru sodelujoči ne bodo več vključeni v nagradni
natečaj.
Organizator bo prejete osebne podatke hranil 30 dni po preteku nagradnega natečaja, z
izjemo glavnega nagrajenca, katerega podatke bo organizator hranil in jih uporabljal za
komunikacijo z glavnim nagrajencem še 6 mesecev po preteku nagradne igre.
Organizator bo osebne podatke uporabnikov, ki se bodo strinjali z e-obveščanjem
festivala Pivo in cvetje hranil do preklica.
Kakršnakoli vprašanja, ki se nanašajo varstvo osebnih podatkov in na nagradno igro, se
lahko sporočijo organizatorju na elektronski naslov: info@legendarnodozivetje.si.

Pravila in pogoji sodelovanja v tem nagradnem natečaju veljajo od 8. 4. 2019 dalje in so
v času nagradnega natečaja objavljeni na spletni strani www.legendarnodozivetje.si.

Objavljeno: 11. 6. 2019

