PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
PREKLOPI NA e-RAČUN

1. člen
Nagradna igra PREKLOPI NA e-RAČUN NA ŠTAJERSKEM VALU poteka v sklopu promocijskih
aktivnosti Radia Štajerski val, d.o.o., na območju RS, v času od 01.10. do 20.10.2020.
Organizator nagradne igre je Radio Štajerski val, d.o.o., Drofenikova 1, 3230 Šentjur (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 01.10.2020 do 20.10.2020 in je v programu Radia Štajerski val vsak
dan od ponedeljka do petka.
3. člen
Za sodelovanje v nagradni igri PREKLOPI NA e-RAČUN, 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. Nagradna igra velja za fizične oseb in ne velja za pravne osebe.
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 eno izmed nagrad v
nagradnem skladu, s poudarkom pomena na prehod iz papirne oblike računa na e-račun in s
poudarkom pomena varovanja okolja.
Načini sodelovanja:
- preko izpolnjenega
www.stajerskival.si
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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 enega (ali dva)
prijavljenega poslušalca, ki ga radijski voditelj pokliče, z njim spregovori v etru.
Izmed poslušalcev, ki bodo spregovorili v etru, bo organizator nagradne igre
izžrebal skupno 10 nagrajencev, ki bodo prejeli vsak po eno nagrado (ali mesečno
plačilo energenta električne energije ali set šestih LED sijalk 10 W).
Nagrajenec bo o rezultatih žrebanja in načinu prevzema nagrade obveščen po telefonu
ali elektronski pošti.

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.
Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in
pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor,
trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

6. člen
Nagrada – mesečno plačilo energenta
• 4x mesečno plačilo energenta na računu za električno energijo podjetja ECE d.o.o.

Nagrada se nanaša na strošek energenta in ne vključuje stroškov za uporabo omrežja,
prispevkov, drugih zakonsko določenih dajatev in DDV. Vrednostno je nagrada omejena na
42,00 eur (znesek z DDV). Sestava primarnih virov električne energije je objavljena na spletni
strani www.ece.si. Nagrada se nanaša na količino, ki je primerna za gospodinjstva. Nagrade
zagotavlja pokrovitelj nagradne igre, ECE, d.o.o.
Nagrada je izplačljiva na naslovu s katerim se je nagrajenec prijavil v nagradno igro.
V kolikor je nagrajenec nagrade – mesečno plačilo energenta – električne energije kupec
električne energije pri ECE d.o.o., bo nagrada obračunana na mesečnem računu za
dobavljeno električno energijo za mesec oktober 2020.
V kolikor nagrajenec/nagrajenka nagradne igre ni kupec električne energije pri ECE d.o.o.,
lahko nagrado prevzame pod pogojem, da postane odjemalec električne energije pri ECE,
d.o.o. V tem primeru je potrebno nagrado unovčiti najkasneje do 31.01.2021. Vse
podrobnosti v zvezi zamenjavo dobavitelja električne energije po pooblastilu nagrajenca
uredi pokrovitelj nagradne igre. Ob tem lahko nastanejo stroški zaradi prekinitve pogodbe
pri obstoječem dobavitelju. 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. Nagrado je možno unovčiti na stalnem naslovu udeleženca v
nagradni igri.
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 kupca, 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. V kolikor jo nagrajenec ne unovči, zapade.
Akontacijo dohodnine obračuna in plača pokrovitelj nagradne igre. Morebitne druge dajatve,
opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije nagrajenec.
Za prevzem 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
organizatorju in pokrovitelju pred prevzemom nagrade.

Praktične nagrade pokrovitelja
-

6x set šestih LED sijalk 10 W, (vrednost nagrade ne presega 42,00 eur, vključno z DDV.)

Izžrebanec mora v petih (5) delovnih dneh po razglasitvi nagrajenca organizatorju
posredovati naslednje podatke: ime in priimek, poštni naslov, davčno številko in
fotokopijo lastnoročno podpisanega dokumenta.
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če nagrajenec ne izpolni
pogojev za prevzem nagrade.
Če nagrajenec ne izpolnjuje s temi Pravili določenih pogojev za sprejem nagrade
oziroma sprejem nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih
rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in je organizator v razmerju do izžrebanca
prost vseh obveznosti. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v
kakršen koli drugi namen.
Nagrajenec, ki izpolnjuje pogoje prevzema nagrade bo nagrado prejel po pošti v roku 5
delovnih dni po prejemu potrebnih podatkov.

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.
Osebne podatke bo organizator posredoval tretji osebi, pokrovitelju, podjetju ECE d.o.o.,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, davčna številka SI55722679, za namene izplačila/pošiljanja nagrad.
Organizator lahko uporablja osebne podatke sodelujočih, ki jih je zbral v tej nagradni igri tudi
za namene promocije Radia Štajerski val.
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.
8. 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.

9. člen
Pravila nagradne igre so objavljena na spletnem mestu www.stajerskival.si, kjer so
vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci
pošljejo na naslov Radio Štajerski val, Drofenikova 1, 3230 Šentjur. V primeru
utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem
času in o tem obvestil udeleženca.
Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni in pritožba na podlagi teh pravil ni mogoča.
10. člen
Potek nagradne igre bo nadzorovala 3. članska komisija v sestavi: Greta Kokot Rajković, Lidija
Jančič, Andreja Kukovič.
Organizator si pridržuje pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki
jo ustvarja.

Šentjur, 28. 09. 2020

