
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

SKRITI KRAJ

1. člen
SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „Skriti kraj” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se 
predvaja na Radiu Štajerski val. 
Organizator nagradne igre je Radio Štajerski val, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 21, 3240 
Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: organizator). 
Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni strani Štajerskega vala. 

2. člen

TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka 23.1.2017 do 17.2.2017, od ponedeljka do 
petka. V tem času bo organizator predvidoma skril 4 kraje, ki jih bo predstavil v svojem radijskem 
programu. Za vsak kraj je določen 1 teden. Čas pred in po uganjevanju posameznega skritega kraja je 
namenjen predpromociji in postpromociji. 
Nagradna igra se promovira v programu Radia Štajerski val, na FB profilu Štajerskega vala ter v 
tiskanih lokalnih medijih. 

3. člen

POGOJI SODELOVANJA
Nagradna igra se izvaja v etru Štajerskega vala in na terenu, izvaja jo jutranja in popoldanska ekipa 
organizatorja, sodelujejo lahko vsi državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in 
državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. 
Sodelujejo lahko le poslušalci, ki na Radiu Štajerski val vsaj 3 mesece pred tem niso prejeli nagrade v kakšni 
drugi nagradni igri. 
Uslužbenci organizatorja ali pokrovitelja ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z zunajzakonskimi 
partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, z organizatorjem ali pokroviteljem povezanih pravnih oseb 
oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne morejo sodelovati v nagradni igri. 
Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem 
v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. 

4. člen

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Nagradna igra se izvaja na terenu in v studiu. Član jutranje ekipe organizatorja Davor Pušnik je bil 
pred samim začetkom nagradne igre na terenu v kraju, ki ga je sam izbral za SKRITI KRAJ in je tam 
posnel skriti zvok in detaljne fotografije, ki jih v jutranjem programu predstavlja kot pomoč 
poslušalcem, da uganejo, za kateri kraj gre. 
Sovoditeljica Katja ni seznanjena s tem, v katerem kraju je bil in v etru skuša pomagati poslušalcem, 
da bi čim prej ugotovili, za kateri kraj gre. 
Enako popoldne v etru poskuša tudi popoldanski voditelj Kristijan Šmid, ki prav tako želi pomagati 
obiskovalcem, da odkrijejo, kje je bil Davor. 
Za iskanje odgovora imajo poslušalci čas en teden. V tem času jim Davor da vedno več namigov.



5. člen

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
Poslušalci lahko sodelujejo v igri na način, da pošljejo SMS z imenom SKRITEGA KRAJA ter svoje ime
in priimek na številko 030 200 101 ter si tako omogočijo priložnost, da jih Davor in Katja ali Kristijan 
pokličejo na to številko in preverijo njihov odgovor. Poslušalca, ki ga kličejo za odgovor, ekipa določi z
žrebom med prispelimi SMS-ji. V kolikor je odgovor pravilen, poslušalec prejme razpisano nagrado. 

6. člen

NAGRADA
Nagrajenec je upravičen do nagrade v višini 100 EUR v bonih, v kolikor pravilno ugane ime 
SKRITEGA KRAJA, s čimer je izpolnjen osnovni pogoj za prejem nagrade. Dvigne jo v studijskih 
prostorih organizatorja, Drofenikova 1, Šentjur.
Organizator nagradne igre bo od nagrade za nagrajenca obračunal in plačal akontacijo dohodnine 
skladno z veljavno zakonodajo. Prejemniku nagrade se v skladu z zakonom o dohodnini bruto 
vrednost dobitka všteva v davčno osnovo. V skladu z zakonom o davčnem postopku je prejemnik 
nagrade dolžan pred prejemom nagrade predložiti davčno številko. 
Nagrajenec mora podpisati tudi prevzemno potrdilo, v katerega vpiše svoje ime, priimek, naslov in 
davčno številko. Ta podatek organizator potrebuje zaradi plačila akontacije dohodnine, ker nagrada 
presega vrednost 42 €. Nepopolno izpolnjeno prevzemno potrdilo ni veljavno. 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se bo pojavil dvom o istovetnosti podatkov 
ali če bo ugotovljeno, da je udeleženec sodeloval v nagradni igri v nasprotju z njenimi pravili. 
Nagrada ni prenosljiva. Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč 
spremeniti. 

7. člen

OSEBNI PODATKI
S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec izrecno soglaša s predajo osebnih podatkov v namen 
nagradne igre. 
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z 
Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam. 
S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljuje njegovo 
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti organizatorja kot tudi uporabo vseh fotografij, 
posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih. 

8. člen

REKLAMACIJE
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagrado lahko pošljete na elektronski 
naslov: info@stajerskival.si ali pokličete na številko 03/817 12 10. 

9. člen

DODATNE INFORMACIJE O NAGRADNI IGRI
Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo. 
Organizator ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja. 
Šmarje pri Jelšah, 23.1.2017


