PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI AKCIJI ISKRA TEDNA NA ŠTAJERSKEM VALU

1. člen
Nagradna akcija ISKRA TEDNA NA ŠTAJERSKEM VALU poteka v sklopu promocijskih aktivnosti Radia Štajerski val, d.o.o.,
na območju RS, v času od 1. 8. do 31. 12. 2020.
Organizator nagradne akcije je Radio Štajerski val, d.o.o., Drofenikova 1, 3230 Šentjur pri Celju (v nadaljevanju
organizator).
Pokrovitelj nagradne akcije je AHAC d.o.o. PE Tehnika, Stopče 31, 3231 Grobelno, z BZ ISKRA (v nadaljevanju:
pokrovitelj).
Pravila za sodelovanje v nagradni akciji so objavljena na spletni strani Radia Štajerski val.
2. člen

V nagradni akciji lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in rezidenti Republike Slovenije, ki so starejši od 18
let.
Uslužbenci organizatorja nagradne akcije 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 akcije. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni
akciji sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno akcijo.
3. člen
NAČINI SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI
Na Štajerskem valu od 1. avgusta 2020 vsak teden izbiramo najbolj iskrivo izjavo tedna – ISKRO TEDNA.
Med različnimi izjavami, ki jih lahko slišali v radijskem programu Štajerskega vala in na spletni strani stajerskival.si, v
uredništvu vsak teden izberemo 3 izjave, ki so se najbolj iskrile. Bodisi, ker so nas navdihnile, nasmejale ali pretresle,
morda izrazile ostro kritiko ali pa nas razjezile. Skratka, se nas tako ali drugače dotaknile.
Te 3 izjave vsak konec tedna objavimo na spletni strani stajerskival.si, v etru Štajerskega vala pa vsak ponedeljek zjutraj
med 7. in 8. uro.
ZMAGOVALNA ISKRA TEDNA
Zmagovalno iskro tedna z glasovanjem na spletni strani in v etru Štajerskega vala izberejo obiskovalci spletne strani in
poslušalci Radia Štajerski val.
ZMAGOVALNA ISKRA MESECA
Zmagovalna ISRKA MESECA postane izjava, ki prejme največ vaših glasov preko spletne strani in radijskega etra.

ZMAGOVALNA ISKRA LETA
Zmagovalno ISKRO LETA izberejo obiskovalci spletne strani stajerskival.si in poslušalci Radia Štajerski val z glasovanjem
med zmagovalnimi izjavami meseca. Zmagovalna ISKRA LETA postane tista izjava, ki med mesečnimi zmagovalkami
prejme največ glasov.
Načini glasovanja in žrebanje
Glasovanje na spletu stajerskival.si poteka vsak teden, najkasneje od nedelje do srede.
Glasovanje v etru Štajerskega vala na 93,7 in 87,6 MHz poteka od ponedeljka do srede zjutraj. Voditelji programa Radia
Štajerski val poslušalce v tem času večkrat povabijo k sodelovanju oziroma glasovanju preko studijske telefonske
številke 03 817 12 40.
Če med klicem v eter Štajerskega vala oziroma med glasovanjem zaradi slabe ali poslabšane kakovosti telefonskega
signala ni mogoče razumeti odgovora, si Radio Štajerski val pridržuje pravico, da prekine takšen klic. V tem primeru
lahko sodeluje naslednji poslušalec/-alka v čakalni vrsti.

4. člen
Organizator ne odgovarja za zasedenost telefonskih linij v času klica poslušalca/-alke.
Organizator in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare omrežja ali telefonskih linij ter napačno
razumljenih namigov ali komunikacije.
5. člen
DNEVNA NAGRADA
Prvi 3 poslušalci, ki pokličejo in glasujejo za svojo favoritno izjavo v akciji ISKRA TEDNA, prejmejo praktične dnevne
nagrade našega pokrovitelja, izdelke BZ ISKRA manjše vrednosti.
TEDENSKA NAGRADA
Vsako sredo objavimo zmagovalno iskro in med vsemi sodelujočimi izžrebamo nekoga, ki za nagrado prejme tedensko
nagrado našega pokrovitelja, izdelek BZ ISKRA, v vrednosti od 20 do 25 evrov.
Nagrada ni izplačljiva v denarju in ni prenosljiva. Morebitno akontacijo dohodnine obračuna in plača pokrovitelj
nagradne akcije. Morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec.
Nagrajenec krije tudi vse stroške, povezane s prevzemom nagrade (potne stroške ipd.).
Dnevne nagrade nagrajenci prevzamejo na Radiu Štajerski val, Drofenikova 1, 3230 Šentjur.
Tedenske nagrade nagrajenci prevzamejo na podlagi prejetega obvestila organizatorja nagradne akcije v Trgovini
AHAC, Cesta Kozjanskega odreda 21, 3230 Šentjur, od ponedeljska do petka, med 7. in 16. uro.
Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.
6. člen
Vsak posameznik lahko v nagradni akciji glasuje večkrat, nagrado pa lahko prejme samo enkrat v pol leta v tej nagradni
akciji. Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia Štajerski val in prejme nagrado, dva meseca po prejemu
nagrade ne more prejeti nagrade v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio Štajerski val.
V kolikor tak posameznik pred pretekom 2 mesecev sodeluje v nagradni igri Radia Štajerski val in dobi nagrado, mu leta ne bo podeljena, Radio Štajerski val pa bo izbral drugega nagrajenca, ki prejme nagrado.
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.

Dobitnik katerekoli nagrade dovoljuje fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Radia Štajerski val ter
uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti Radia Štajerski val.
Podatki uporabnikov bodo shranjeni v posebni bazi, do katere imajo dostop le pooblaščene osebe. Radio Štajerski val
si pridržuje pravico do uporabe osebnih podatkov poslušalcev za izvajanje promocijskih aktivnosti, drugih potreb
radijskega programa ter za izvajanje raziskav tržišča v okviru rednega opravljanja svoje dejavnosti.
7. člen
Pogoj za sodelovanje v nagradni akciji je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne akcije. Šteje se, da s samo prijavo
oziroma opravljenim glasovanjem sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno akcijo.

8. člen
Organizator si pridržuje pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki jo ustvarja.
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno akcijo ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov
info@stajerskival.si ali pokličete na številko 03/817 12 12, od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.
Šentjur, 1. 8. 2020

