Pravila in pogoji nagradne igre »Go4Trail – Obleči majico in zadeni!«

Poslovodni organ Javnega zavoda za šport Nova Gorica je sprejel
PRAVILA NAGRADNE IGRE »Go4Trail – Obleči majico in zadeni!«

1. člen
Po teh pravilih prireja Javni zavod za šport Nova Gorica, Bazoviška ul. 4, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju JZŠ)
nagradno igro v reklamne namene z naslovom »Go4Trail – Obleči majico in zadeni!« na področju Republike
Slovenije in Italije z znanimi dobitki (v nadaljevanju nagradno igro). Organizator nagradne igre »Go4Trail –
Obleči majico in zadeni!« je Javni zavod za šport Nova Gorica.
2. člen
Nagradna igra bo potekala od 11.7.2022 do vključno 15.8.2022 do 24:00 ure. Sodelovanje v nagradni igri poteka
preko socialnega omrežja Instagram in Facebook.

3. člen
Udeleženec nagradne igre je vsaka fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje in sprejemajo ta pravila
sodelovanja:
1.

objava na svojem profilu in pristop k nagradni igri, ga ne obvezuje kakršnegakoli nakupa

2.

ima veljaven FB in/ali Instagram profil;

3.

sprejema pogoje sodelovanja te nagradne igre;

4.

k nagradni igri pristopi v skladu s 5. členom teh pravil.

V nagradi igri lahko sodelujejo tudi mlajši od 18 let, če njihovi zakoniti zastopniki oziroma starši v primeru, da so
izbrani za nagrade, pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene
pri organizatorju natečaja, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi natečaja igre. Enako
velja tudi za njihove ožje družinske člane.

4. člen
Finalni izbor slik vseh, ki bodo objavili portret z majico preteklih verzij teka 3 vrhov na svojem socialnem profilu
in omenili z #Go4Trail ter #tek3vrhov, bo organizator 1.9.2022 podelil nagrade v skupni vrednosti najmanj
375,00 EUR v obliki prijavnine GOTRIM na tek 3 vrhov, ki bo dne 12.11.2022.

Med vsemi udeleženci nagradne igre, ki so se strinjali s sodelovanjem v nagradni igri v skladu s temi pravili,
bomo nagrajencem podelili sledeče nagrade:
•

15 x nagrada v obliki prijavnine GOTRIM na Tek 3 vrhov

V finalni izbor se uvrsti posameznik z enim FB naslovom, ne glede na to, kolikokrat in na kakšen način sodeluje.
Nagrajenec bo nagrado prejel v pisni obliki na sedežu javnega zavoda za šport Nova Gorica, Bazoviške 4, 5000
Nova Gorica.

Nagrajenec, ki bo prejel nagrado je oproščen plačila davka (doplačila dohodnine) iz naslova nagradnih iger,
vrednost nagrade na posameznika ne presega določene zakonske meje. Denarna izplačila nagrad niso mogoča.
Sodelujoči organizatorju dovoljujejo objavo imena, priimka na spletni strani www.sz-ng.si v primeru, če bodo
nagrajeni.

5. člen
Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje na en način preko FB ali Instagram profilu na sledeč način:
-

Z objavo samega sebe oblečenega v majico preteklih verzij GO4Trail

OBJAVA FACEBOOK in INSTAGRAM mora vsebovati
1. sliko na kateri je razvidna majica preteklih verzij GO4Trail tekmovanja
2. portret/slika naj bo izvirna, priporočamo kader z izvirnimi elementi pokrajine kot ozadja
3. pod sliko v objavo »post« morate pripisati kraj slike in pripisati profil Go4trail
https://www.facebook.com/GO4Trail ter dodati # (hastag pripise):
- #GO4Trail
- #Tek3Vrhov
Vsi udeleženci, ki bodo sodelovali v nagradni igri in bodo izbrani, bodo na svoj FB in Instagram naslov prejeli
tudi obvestilo o tem, da so bili izbrani. Nagrado prevzamejo na sedežu Javnega zavoda za Šport Nova Gorica.

6. člen
Do sodelovanja v nagradni igri je posameznik upravičen z vsakim pravilno objavo na FB in Instagram profilni
strani.
V izbor so vključeni vsi udeleženci, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje kot so določeni v teh pravilih nagradne
igre.
Pravila so obvezujoča za JZŠ in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izdajo nagrad (v nadaljevanju:
prireditelj) ter za vse udeležence, ki priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre, ki so dostopna na spletni strani
www.sz-ng.si. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno
igro.

7. člen
Nagrajenci, ki bodo izbrani, bodo pravočasno obveščeni preko MSG ali Instagram komunikacijskega orodja.

8. člen
Udeleženec nagradne igre z izpolnitvijo zahtevanih osebnih podatkov daje organizatorjema nagradne igre
osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in obdelujejo za potrebe te nagradne igre.
Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobil od udeležencev, varuje v
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov po GDPR ureditvi (https://sz-ng.si/sl/politika-varstvaosebnih-podatkov ). Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri,

namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje
ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge
trženjske namene. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za
namene, za katere so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam oz. drugim pravnim osebam.
Sodelujoči oz. njegovi skrbniki ali zakoniti zastopniki lahko kadarkoli prekličejo svoje soglasje za uporabo
osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja.
V primeru, da sodelujoči ne želi več prejemati sporočil z obvestili in/ali ugodnostmi, pošlje e-pošto na naslov
info@sz-ng.si z vsebino ODJAVA »Go4Trail – Obleči majico in zadeni!«.
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči soglaša, da lahko organizator nagradne igre objavi ime in priimek
nagrajenca na spletni strani www.sz-ng.si v primeru, če bo sodelujoči prejemnik nagrade.
Skladno s 30. in 31. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko oseba, na katero se osebni podatki
nanašajo, zaprosi pri upravljavcu osebnih podatkov za njihovo posredovanje. Upravljavec zbirke osebnih
podatkov bo podatke sporočil najkasneje v roku 15 dni po prejemu zahteve oz. v enakem roku sporočil, da
podatkov ne bo posredoval.
Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Javni zavod za Šport Nova Gorica.

9. člen
Pridobljene nagrade ni možno zamenjati za gotovino, niti je ni mogoče prenesti na drugo osebo.

11. člen
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov
info@sz-ng.si.

12. člen
V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.

13. člen
Pravila pričnejo veljati od 11.7.2022 s pričetkom nagradne igre.

Nova Gorica, 5.07.2022
Javni zavod za šport Nova Gorica
Aleksandra Fortin

