PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
POL LETA BREZPLAČNE ELEKTRIKE

1. člen
Nagradna igra POL LETA BREZPLAČNE ELEKTRIKE NA ŠTAJERSKEM VALU poteka v sklopu
promocijskih aktivnosti Radia Štajerski val, d.o.o., na območju RS, v času od 06. 08. do 17. 08.
2018.
Organizator nagradne igre je Radio Štajerski val, d.o.o., Aškerčev trg 21, 3240 Šmarje pri
Jelšah (v nadaljevanju organizator).
Pokrovitelj nagradne igre je ECE d.o.o., Vrunčeva ulica 2a, 3000 Celje (v nadaljevanju
pokrovitelj).
Pravila za sodelovanje v nagradni igri so objavljena na spletni strani Radia Štajerski val.
2. člen
Nagradna igra traja od 06. 08. do 17. 08. 2018 in je v programu Radia Štajerski val vsak dan
od ponedeljka do petka.
3. člen
Za sodelovanje v nagradni igri POL LETA BREZPLAČNE ELEKTRIKE, v kateri bomo nagradili
najstarejšo plačano prispelo položnico/račun za gospodinjstva za dobavljeno električno
energijo dobavitelja ECE d.o.o. (do leta 2011 Elektro Celje), se lahko prijavijo državljani
Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki
so starejši od 18 let. Če je nagrajenec mlajši od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od
18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega pooblastila pravico, da zastopa
omenjeno mladoletno osebo.
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. Sodelujoči se s
pravili nagradne igre seznanijo pred pričetkom izpolnjevanja spletnega obrazca iz 4. člena
teh pravil in morajo pred pričetkom izpolnjevanja spletnega obrazca tudi potrditi
seznanjenost s temi pravili in v celoti pristati na njihovo vsebino.

4. člen

Cilj, načini sodelovanja in potek nagradne igre
Cilj sodelovanja:
- zainteresirani sodeluje v nagradni igri, v kateri se poteguje za POL LETA BREZPLAČNE
ELEKTRIKE, sodeluje na način, da na naslov organizatorja nagradne igre pošlje
najstarejšo plačano položnico/račun za gospodinjstva pokrovitelja te nagradne igre
(ECE, Elektro Celje)
Načini sodelovanja:
- preko izpolnjenega spletnega obrazca, ki je objavljen na spletni strani
www.stajerskival.si, na povezavi: http://www.stajerskival.si/sl/nagradna-igra
- poslanega maila s fotografijo, fotokopijo ali skenom položnice/računa za gospodinjstva
na info@stajerskival.si in svojimi podatki (naslov, telefon)
- po klasični pošti na naslov Radio Štajerski val, Drofenikova 1, 3230 Šentjur, s pripisom
»ELEKTRIKA« (obvezni so podatki pošiljatelja: naslov, telefon)
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo na naš elektronski naslov prispele do 16. 08. 2018, do
24.00, ali po klasični pošti do vključno 16. 08. 2018.
Če prijava ne bo popolna, prijava ni veljavna in prijavljeni ne bo uvrščen na seznam za žreb.
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.
Potek nagradne igre:
- organizator vsak delovni dan v času trajanja igre izžreba 1 – 2 prijavljena poslušalca, ki ga
radijski voditelj pokliče, z njim spregovori v etru, poslušalec pa prejme dnevno nagrado
(promocijsko darilo pokrovitelja) Izžrebani sodelujoči s svojo poslano položnico/računom
za gospodinjstvo še naprej enakovredno ostaja v igri za glavno nagrado: POL LETA
BREZPLAČNE ELEKTRIKE.
- med vsemi prispelimi prijavami bo komisija, v sestavi 2 predstavnika pokrovitelja in 1
predstavnik organizatorja, izbrala najstarejšo prispelo plačano položnico/račun za
gospodinjstva pokrovitelja, pošiljatelj pa bo nagrajen z glavno nagrado: POL LETA
BREZPLAČNE ELEKTRIKE. Komisija bo izbor opravila v petek, 17.08. 2018, ob 8. uri, na
radiu Štajerski val. Nagrajenec bo razglašen isti dan v jutranjem programu Štajerskega
vala.
5. člen
Za izgubljene, zakasnele ali nepopolne prijave, ali za pravilne prijave, ki niso bile prejete ali
dostavljene, organizator ne more prevzeti odgovornosti. Vse takšne prijave bodo
obravnavane kot neveljavne.

Organizator in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare omrežja ali
telefonskih linij ter napačno razumljenih namigov ali komunikacije.

6. člen
Nagrada
Glavna nagrada: POL LETA BREZPLAČNE ELEKTRIKE
Nagrada se nanaša na strošek energenta in ne vključuje stroškov za uporabo omrežja,
prispevkov in drugih zakonsko določenih dajatev ter DDV. Sestava primarnih virov električne
energije je objavljena na spletni strani www.ece.si. Nagrada se nanaša na količino, ki je
primerna za gospodinjstva in je navzgor zamejena na 350 kWh mesečno, za obdobje šestih
mesecev. Nagrado je potrebno pričeti koristiti do 1. 10. 2018. Nagrado zagotavlja pokrovitelj
nagradne igre, ECE, d.o.o. V kolikor zmagovalec/zmagovalka nagradne igre ni kupec
električne energije pri ECE d.o.o., , lahko nagrado prevzame pod pogojem, da postane kupec
električne energije pri ECE, d.o.o. Vse podrobnosti v zvezi s prenosom naročniškega razmerja
uredi pokrovitelj nagradne igre. Nagrada ni prenosljiva. Nagrajenec ima pravico nagrado
zavrniti, brez da bi s tem imel kakršnekoli stroške, pri čemer je dolžan pokrovitelja o tem
pisno obvestiti v roku 8 dni od razglasitve rezultatov nagradne igre. Pokrovitelj ne odgovarja
za kakršnekoli stroške, ki bi jih nagrajenec imel v zvezi s sprejemom nagrade (npr.
pogodbena kazen prejšnjemu dobavitelju zaradi zamenjave dobavitelja). Nagrajenec se je
dolžan pred sprejemom nagrade seznaniti z morebitnimi obveznostmi, ki jih ima do
prejšnjega dobavitelja elektrike za primer predčasne prekinitve pogodbe o dobavi.
Pokrovitelj izda nagrajencu nagrado najkasneje v 14 dneh po koncu nagradne igre. Če
nagrajenec v roku 8 dni od razglasitve rezultatov nagradne igre, organizatorju ne posreduje
podatke, potrebne za izročitev nagrade (ime, priimek, naslov, pošta, kraj, davčna številka,
številka merilnega mesta, elektronski naslov, telefonska številka) ter hkrati ne poda pisne
privolitve za obdelavo navedenih osebnih podatkov za namen izročitve nagrade, izgubi
pravico do nagrade.
Nagrada ni izplačljiva v denarju in ni prenosljiva. Akontacijo dohodnine obračuna in plača
pokrovitelj nagradne igre ob predaji nagrade. Morebitne druge dajatve, opredeljene v
zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec. Nagrajenec krije tudi vse stroške, povezane
s prevzemom nagrade (potne stroške ipd.).
Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec pri pokrovitelju identificirati z osebnim
dokumentom. Pokrovitelj bo za namene izplačila nagrade obdeloval osebne podatke
nagrajenca na podlagi njegove predhodne privolitve, ki jo je dolžan nagrajenec podati
pokrovitelju pred prevzemom nagrade.
Dnevne nagrada: promocijska darila pokrovitelja
Dnevno nagrado prejme vsak izžrebani sodelujoči, s katerim radijski voditelj v času trajanja
nagradne igre opravi kratek pogovor v etru. Vrednost dnevne nagrade ne presega 42 eur,
vključno z DDV.

7. člen
Vsi osebni podatki, ki bodo organizatorju poslani s strani sodelujočega, bodo namenjeni
izključno za namene 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.
Organizator lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih je zbral v tej nagradni igri tudi
za namene promocije Radia Štajerski val.
Zmagovalec nagradne igre organizatorju in pokrovitelju nagradne igre dovoljuje
fotografiranje, snemanje in objavljanje za promocijske aktivnosti nagradne igre.
Podatki uporabnikov (tj. ime in priimek, telefonska številka, naslov, e-naslov) 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.

4. 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.
5. 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 12, od ponedeljka
do petka med 8. in 16. uro.

Šentjur, 02. 08. 2018

