PRAVILNIK organizacije in izvedbe
nagradne igre "NAZAJ V ŠOLO"
1. člen
Organizator nagradne igre “NAZAJ V ŠOLO” je Radio Štajerski val, d.o.o., (v
nadaljevanju: organizator), Aškerčev trg 21, 3240 Šmarje pri Jelšah.
Partnerji nagradne igre so SŽ-Potniški promet, d.o.o., Papirnica Petka, Papirnica
Plas in City Center Celje (v nadaljevanju: partner).
Nagradna igra “NAZAJ V ŠOLO” poteka v sklopu aktivnosti promocije Radia
Štajerski val, d.o.o., na območju RS, v času od 18. avgusta do 4. septembra 2015.
Aktivnosti potekajo v programu Radia Štajerski val ter na spletni strani in na FB
profilu radia.
2. člen
V nagradni igri “NAZAJ V ŠOLO” ima pod enakimi pogoji pravico sodelovati vsak,
ki je državljan oziroma resident RS in ki se strinja s pravili, ki jih je določil
organizator, razen v nadaljevanju navedenih izjem.
Sodelovati ne morejo osebe, ki so kakorkoli povezane z organizatorjem oziroma
partnerji nagradne igre: osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ali pri
podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre oz. podeljujejo nagrade. Enako
velja tudi za njihove ožje družinske člane.
Sodelovati ne morejo tudi osebe, ki so na Radiu Štajerski val, na FB ali spletni
strani radia prejele kakršno koli nagrado v zadnjih treh mesecih pred začetkom
igre.
3. člen
Prijava in potek nagradne igre
Nagradna igra se začne s predpromocijo in najavljanjem nagradne igre, od 18. 8.
do 20. 8. 2015.
Od 21. 8. do vključno 29. 8. 2015 bomo v programu Radia Štajerski val vsak dan
podelili najmanj eno dnevno nagrado – torbo in/ali paket šolskih potrebščin za
osnovnošolce, ki jih prispevajo naši partnerji.
2 glavni nagradi – 2 polletni dijaški vozovnici za vlak, ki jih prispeva partner SŽPotniški promet, d.o.o., izžrebamo v ponedeljek, 31. 8. 2015, med 6. in 10. uro v
programu Radia Štajerski val.
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s tem pravilnikom in prijava v
nagradno igro.
Način prijave: poslano sporočilo s ključno besedo ŠOLA, ime, priimek in kraj na
številko 031 35 35 22.
Moderatorji vsak dan izmed prijavljenih izberejo naključno številko in jo
pokličejo. Telefonski pogovor je zabavne narave, sogovorniku zastavijo tri

osnovnošolska vprašanja in z njim poklepetajo malo tudi o spominih na šolo.
Predhodno se bo sogovornik lahko odločil, ali bo za nagrado vzel osnovnošolsko
torbo ali paket potrebščin in/ali se bo v žrebu potegoval za eno od dveh dijaških
polletnih vozovnic za vlak, ki ju bomo izžrebali v ponedeljek, 31. 8. 2015
Dnevne nagrade:
6 x narbtnik, poln šolskih potrebščin
7 x šolski paket
Glavni nagradi:
2 polletni dijaški vozovnici za vlak (SŽ)
4. člen
Prevzem dnevne nagrade
Nagrajenec prevzame nagrado na Radiu Štajerski val, Drofenikova 1, 3220
Šentjur, v skladu s pravili, ki veljajo za dvig nagrade. Za prevzem nagrade mora
nagrajenec potrditi svojo identiteto z osebnim dokumentom. V primeru, da je
prejemnik nagrade mladoletna oseba, mora biti ob prevzemu nagrade prisoten
eden od staršev, skrbnikov ali druga polnoletna oseba.
Prevzem glavne nagrade
Prevzem glavne nagrade – polletne dijaške vozovnice za vlak na izbrani relaciji
poteka v skladu s pravili, ki jih skupaj določita organizator in partner nagradne
igre, v tem primeru SŽ-Potniški promet, d.o.o. Organizator posreduje podatke
nagrajenca partnerju, ki nagrajenca o nagradi obvesti s posebnim dopisom z
vsemi navodili za prevzem. Pogoj za prevzem dijaške vozovnice je oddana vloga
za subvencionirano vozovnico za dijake. Prevzame jo osebno v eni od poslovalnic
SŽ. Zakonsko določeno dohodnino od nagrade plača partner (SŽ).
V primeru, da je prejemnik nagrade mladoletna oseba, mora biti ob prevzemu
nagrade prisoten eden od staršev, skrbnikov ali druga polnoletna oseba, ki je
odgovorna za njegovo/njeno preživljanje in ima za to zakonsko pravico.
5. člen
Vsem poslušalcem in udeležencem nagradne igre organizator zagotavlja enake
možnosti za pridobitev nagrade. Organizator si pridržuje pravico kadar koli
umakniti ali dopolniti pravila te nagradne igre, ki jo ustvarja.
6. člen
Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in
fotografije ter posnetke morebitnega prevzema nagrad. Za objavo imen,
fotografij in posnetkov prevzema v medijih ter za sodelovanje na javnem
dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke
varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo
posredoval tretjim osebam.

7. člen
Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da lahko organizator v tej nagradni igri
uporabi pridobljene kontaktne podatke za izvajanje kasnejših lastnih
promocijskih aktivnosti (pošiljanje obvestil in novic o nagradnih igrah, pošiljanj
poslovnih obvestil, druga obvestila in novice).
Organizator se obvezuje, da bo zagotovil prejemnikom tovrstnih promocijskih
obvestil možnost, da se v katerem koli trenutku odjavijo z liste prejemnikov
obvestil.
8. člen
Morebitne napake v delu in pri izvedbi nagradne igre bo komisija reševala
pravočasno in v skladu z dobro poslovno prakso. V primeru hujše kršitve tega
pravilnika lahko komisija razveljavi del ali nagradno akcijo v celoti in jo z
ustreznimi popravki ponovi. Dodatne informacije o nagradni igri lahko sodelujoči
dobijo na: spletni strani Štajerskega vala in na telefonski številki: 03 817 12 12
(vsak delovni dan med 8. in 16. uro).
9. člen
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s pravili
nagradne igre. Šteje se, da s samim sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči
pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.
10. člen
Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti
sporazumno, je pristojno Okrožno sodišče v Celju.
Šentjur, 17.8.2015

