PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI "ISKRA" NA ŠTAJERSKEM VALU

1. člen
Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra), ki
se predvaja na Radiu Štajerski val, od 04. 05. do 13. 05. 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 Iskra(v nadaljevanju: pokrovitelj).
Pravila za sodelovanje v nagradni igri so objavljena na spletni strani Radia Štajerski
val.
2. člen
Nagradna igra traja od 4. 5. do 13. 5.2018 in je na programu Radia Štajerski val.
3. člen
V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in rezidenti
Republike Slovenije, ki so starejši od 18 let.
V nagradni igri ne morejo sodelovati uslužbenci organizatorja in pokrovitelja
nagradne igre ter njihovi najbližji sorodniki (vključno z življenjskimi partnerji).
Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj
omenjenih. Vsaka takšna prijava bo neveljavna v primeru, če 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
Načini sodelovanja v nagradni igri:
Radio Štajerski val v rednem radijskem programu objavi poziv za sodelovanje v
nagradni igri ISKRA in v času od 7. 5. – 11. 5.2018. K pozivu vabimo z izsekom dveh
pesmi, ko jih zaslišite v celoti in pravilnem vrstnem redu, pokličite 03 817 12 40 in
si osvojite nagrado podjetja Iskra- smoothie maker.
5. člen

Nagrade
Vsak dan od 7.5. do 11.5.2018 v programu Štajerskega vala podelimo mešalnik
smoothie maker, skupno 5 mešalnikov.
Pokrovitelj preda nagrajencu nagrado po koncu nagradne igre na Štajerskem valu.
Nagrada ni izplačljiva v denarju in ni prenosljiva. Akontacijo dohodnine obračuna in
plača pokrovitelj nagradne igre. Morebitne druge dajatve, opredeljene v
zakonodaji RS, krije nagrajenec. Nagrajenec krije tudi vse stroške povezane s
prevzemom nagrade (potne stroške ipd.), ter vse ostale stroške, ki so povezane s
koriščenjem nagrade.
Nagrajenec mora podpisati tudi prevzemno potrdilo, v katerega vpiše svoje ime,
priimek, naslov in davčno številko. Ta podatek organizator potrebuje zaradi plačila
akontacije dohodnine, v primeru, ko nagrada presega vrednost 42 €. Nepopolno
izpolnjeno prevzemno potrdilo ni veljavno.
Ob prevzemu nagrade se mora nagrajenec identificirati z osebnim dokumentom.
Vse nagrade so neizplačljive, neprenosljive in nespremenljive.
Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje enkrat. Posameznik, ki sodeluje v
katerikoli nagradni igri Radia Štajerski val in prejme nagrado, 2 meseca po prejemu
nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio Štajerski
val.
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, 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 organizatorja in pokrovitelja.
Sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo fotografiranje in snemanje za promocijske
aktivnosti Radia Štajerski val in pokrovitelja ter uporabo vseh fotografij, posnetkov
in podatkov za promocijske aktivnosti Radia Štajerski val in pokrovitelja.
Podatki uporabnikov (tj. telefonska številka, ipd) 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
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.
Delovni čas reševanja reklamacij: ob delavnikih od ponedeljka do petka 08:00 –
16:00
8. člen
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne
igre. Šteje se, da s samo prijavo v nagradno igro sodelujoči pristane na vse pogoje
v zvezi z nagradno igro.

Šentjur, 04.05.2018

