
                                                                                                                          

 

 

LETNI ODER RUŠE-SESTAVI PODOBO IN SE POTEGUJ ZA BREZPLAČNE VSTOPNICE! 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(1) Organizator nagradne igre je CATV Selnica-Ruše, d. o. o., Mariborska cesta 25, 2352 Selnica ob 

Dravi (v nadaljevanju organizator),  v sodelovanju z zavodom Cezam, organizatorjem Letnega odra 
Ruše. 

 

POGOJI SODELOVANJA 

2. člen 

(1) V nagradni igri lahko vse sodelujejo fizične osebe, ki so državljani ali rezidenti Republike Slovenije 

in ki soglašajo s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec oseba, ki je mlajša od 18 let, mora 
nagrajenca zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi ustreznega 

pooblastila pravico, da to mladoletno osebo zastopa. 

(2) K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki spletne strani www.krs.si. Obiskovalec se na 

spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izbere uporabniško ime in geslo, svojo 
identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Prijava in uporaba spletne strani je 

brezplačna.  

(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z naročnino na storitve organizatorja.  

(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. 

Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: 

 strošek dostopa do interneta; 

 strošek prenosa podatkov z interneta. 

(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci CATV Selnica-Ruše, 

d.o.o., ali njihovi ožji družinski člani. 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE 

http://www.krs.si/


4. člen 

(1) Nagradna igra traja od 6. 8. 2015 (od 23. ure naprej) do vključno 13. 8. 2015.  

(2) Udeleženec skuša kar najhitreje sestaviti sestavljanko, ki je sestavljena iz devetih (9) enakih delov; 

njegov čas se avtomatsko beleži. Število ponovitev ni omejeno. Zmagovalec je tisti, ki bo ob koncu 
nagradne igre zabeležil najboljši čas. Če bo ista oseba imela vse tri najboljše čase, ima pravico le do 

prve nagrade. Če bo več oseb imelo enak čas, se med njimi opravi žreb, ki določi posamezne nagrade.  

(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v 

nagradni igri. 

(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje 
pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi. 

Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da: 

 udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja; 

 je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri; 

 udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi 

na spletni strani; 
 v primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi ali bo nagrado podelil 

komu drugemu ali ne. 

(4) Vsi udeleženci nagradne igre soglašajo, da lahko organizator podatke, pridobljene v nagradni igri, 
uporabi v namene svoje promocije. 

 

NAGRADE 

5. člen 

(1) Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno nagrado.  

(2) Nagrade so:  

1. nagrada: 2 vstopnici za predstavo Reporter Milan: zbogom Muca 

2. nagrada: 2 vstopnici za predstavo Matjaž Javšnik: Striptiz 

3. nagrada: 2 vstopnici za koncert Manouche, Zmelkoow in Happy o'Mc Weasel 

(3) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje 
osebe. 

 

PODELITEV NAGRAD 

6. člen 

(1) Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre skrbi komisija, ki jo sestavljajo 
predstavniki organizatorja. 



(2) Podelitev nagrad bo potekala 14. 8. 2015.  

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV 

7. člen 

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob 

začetku nagradne igre. 

 (3) Seznam nagrajencev bo objavljen tudi  na Spletni strani www.krs.si, na dan podelitve.  

(4) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča. 

 

PREVZEM NAGRAD 

8. člen 

(1) Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, če ga o nagradi v dogovorjenem 
roku obvesti organizator oziroma administrator Spletne strani. Če nagrajenec v sedmih dneh po objavi 

nagrajencev nagrade ne prevzame, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli 

nadomestila. 

 (2) Nagrade niso obdavčene.  

(3) Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje 

staršev ali zakonitega skrbnika. 

(4) Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini, prav tako nagrada ni prenosljiva, razen če je 

pisno navedeno drugače. 

(5) Nagrada v nobenem primeru ni zamenljiva za kakšen drug izdelek oz. storitev. 

 

 

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV 

9. člen 

(1) Organizator spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z 

osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v 
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri 

organizatorju. 

(2) Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo 

posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne 

izvedbe nagradne igre.  

http://www.krs.si/


 

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE 

10. člen 

(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako 
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. 

(2) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z 

objavami na Spletni strani. 

 

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: barbara@krs.si 

Selnica ob Dravi, 12. 8. 2015 

mailto:barbara@krs.si

