
PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

V NOVO LETO Z NOVO VINJETO 2019

1. člen

SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „V novo leto z novo vinjeto 2019 ” (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). Pokrovitelj nagradne igre je Avto 
hiša AVTO CELEIA, Ipavčeva ulica 21, 3000 Celje. (v nadaljevanju: pokrovitelj). Pravila nagradne igre so javno 
objavljena na spletni strani Štajerskega vala.

2. člen

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 3. januarja 2019 do vključno 18. januarja 2019. Nagradna igra se promovira v 
programu Radia Štajerski val, na FB profilu Štajerskega vala ter na spletni strani www.stajerskival.si.

3. člen

POGOJI SODELOVANJA

Nagradna igra se izvaja na terenu, izvaja jo ekipa organizatorja, sodelujejo lahko vsi državljani Republike 
Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. 
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. Ekipa organizatorja gre v času trajanja nagradne igre, v katerem koli času 
dneva, na teren, ki ga sama določi vsakič posebej, in na terenu ustavlja mimoidoče, voznike in ostale, z 
izrecnim njihovim dovoljenjem ter jim ob izpolnjenem osnovnem pogoju, da ima radijski sprejemnik 
nastavljen na Radio Štajerski val, na frekvencah 93,7 ali 86,7 MHz, ponudi nagrado.  Ekipa organizatorja 
suvereno, po lastni presoji, izbira naključna vozila oziroma pristopata do naključno izbranih posameznikov v 
kraju, kjer se nahajata, ter preverjata frekvenco radia v njihovem avtomobilu.  Frekvenco preverjata zgolj z 
dovoljenjem oziroma privolitvijo sodelujočega v nagradni igri.

5. člen

NAGRADA

Nagrada je LETNA VINJETA ZA LETO 2019 za vozila v cestninskem razredu 2A. Podeljenih bo 10 vinjet. 
Nagrajenec je upravičen do nagrade, v kolikor je izpolnjen osnovni pogoj, da je radijski sprejemnik nastavljen 
na frekvencah 93,7 ali 86,7 MHz (člen 4). Nagradni kupon se preda na licu mesta, nagrado, torej letno vinjeto 
nagrajenec oziroma nagrajenka prevzame osebno na sedežu pokrovitelja Avto Celeia, Ipavčeva ulica 21, 3000 
Celje. 

Akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike 
Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj. Nagrajenec mora podpisati tudi prevzemno potrdilo, v katerega vpiše 
svoje ime, priimek, naslov in davčno številko. 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.



6. 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.

7. 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.

8. 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, 02. 01. 2019

https://www.stajerskival.si/assets/documents/VAROVANJEOSEBNIHPODATKOV.pdf

