PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
ODPELJI SE Z AVTOTEHNIKO NA DRUŽINSKI ODKLOP NA TRI KRALJE
NA ŠTAJERSKEM VALU
1. člen
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se predvaja na
Radiu Štajerski val.
Organizator nagradne igre je Radio Štajerski val, d.o.o., Drofenikova 1, 3230 Šentjur (v nadaljevanju
organizator).
Pokrovitelja nagradne igre sta:
AVTOTEHNIKA Celje, Bežigrajska cesta 13, 3000 Celje in
RTC "JAKEC" Trije kralji, d.o.o, Planina pod Šumikom 5, 2316 Zgornja Ložnica (v nadaljevanju:
pokrovitelja).
Pravila za sodelovanje v nagradni igri so objavljena na spletni strani Radia Štajerski val.
2. člen
Nagradna igra traja od 21. 06. do 02. 07. 2021 in je na programu Radia Štajerski val vsak dan, razen
sobot, nedelj in praznikov.
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in rezidenti Republike Slovenije , ki so
starejši od 18 let.
Uslužbenci organizatorja in pokrovitelja nagradne igre ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z
življenjskimi partnerji), ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo
imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna v primeru, da
bo odkrita.
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 v zvezi z nagradno igro.
4. člen
Sodelovanje v nagradni igri
Nagradna igra poteka na spletni strani in v etru Štajerskega vala.
Poslušalci in obiskovalci spletne strani sodelujejo v nagradni igri na Štajerskem valu s prijavo v
spletni obrazec, objavljen na www.stajerskival.si.
Voditelj izžrebanega poslušalca pokliče, ta deli s poslušalci kaj bi jim družinski odklop pomenil.
Žreb nagrad bo izveden v programu Štajerskega vala 2. julija 2021.
Radio Štajerski val lahko spremljate na frekvencah 97,3 in 87, 6 MHz in preko spleta.

5. člen
Nagrada pokrovitelja:
AVTOTEHNIKA Celje – najem električnega avtomobila Nissan Leaf v času počitnic na Treh kraljih oz.
najmanj tri dni v primeru podaljšanja je dogovor med pokroviteljem in nagrajencem o doplačilu.
Najem 100 % električnega testnega vozila Nissan Leaf Avtotehnike Celje.
Prevzem v petek popoldan (14.00 - 17.00) oz. soboto zjutraj 8.00 - 12.00). Vrnitev vozila v ponedeljek
do 10.00. Termin se predhodno uskladi v koncesiji, na kontakt, ki bo priložen nagradi. Ob prevzemu
nagrade je potrebno priložiti osebni dokument in BON, ki ga nagrajenec dobi s strani Avtotehnike
Celje. Avto se izda skladno s pogoji za testno vožnjo, ki veljajo v Avtotehniki Celje, voznik ne sme biti
mladi voznik. Asistenca, ki bi bila posledica voznikove malomarnosti gre na strošek najemnika vozila.
RTC Jakec Trije kralji – paket Urška 3, več na www.jakec.si
6. člen
Vsi osebni podatki, ki bodo organizatorju poslani s strani sodelujočega, bodo namenjeni izključno za
namene pošiljanja nagrade.
Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov po agendi GDPR , ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam.
Organizator lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih je zbral v tej nagradni igri tudi za
namene promocije Radia Štajerski val.
Zmagovalec nagradne igre dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Radia
Štajerski val ter uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti Radia
Štajerski val.
7. člen
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s
samo prijavo sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

8. člen
Organizator si pridržuje pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo
ustvarja.
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na
elektronski naslov info@stajerskival.si ali pokličete na številko 03/817 12 10, od ponedeljka do petka
med 8. in 16. uro.
Šentjur, 21.06.2021

