Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri "Adventni
koledar”
Splošne določbe
HDD SIJ Acroni Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice (v nadaljevanju društvo),
prireja več nagradnih iger pod imenom: "Decembrsko obdarovanje” (v nadaljevanju
nagradne igre), namenjeno vsem, ki so oddali komentar v skladu z napisanimi pogoji
pod nagradnimi igrami na Facebook in Instagram profilu društva.
Nagradne igre potekajo v mesecu decembru. Čas potekanja nagradne igre bo zapisan
pod objavo na Facebook in Instram profilu za vsako nagradno igro posebej.
Društvo lahko nagradno igro podaljša. Facebook in Instagram na nikakršen način nista
povezan z nagradno igro in ne prevzemata nobene odgovornosti za izvedbo nagradnih
iger.
Društvo bo v mesecu decembru izvedel več nagradnih iger in podaril več nagrad.

Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija društva in promocija sponzorjev, ter spodbujanje
navijačev k sodelovanju.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki bodo izpolnili pogoje objave na Facebook in
Instagram strani društva (komentiranje, deljenje). S tem pa sodelujoči soglašajo, da
sodelujejo v nagradni igri in da se jih lahko o nagradni igri obvešča preko zasebnega
sporočila na njihovo osebno Facebook ali Instagram strani ali z navedbo na uradnih
Facebook
in
Instagram
profilih
društva.
Sodelujoči, mlajši od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati. Če bo ugotovljeno,
da je izžrebanec oseba, mlajša od 18 let, bo ta izločen iz žreba, društvo pa izžreba
drugo osebo. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni društva in zaposleni v
podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Prav tako v nagradni igri ne
morejo sodelovati pravne osebe. Kot sodelovanje se šteje, da sodelujoči napiše
komentar pod objavo na družbenem omrežju društva, s čimer se soglaša s pravili
nagradne igre. Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.

Način sodelovanja v nagradni igri
Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri, mora izpolniti pogoje zapisane pod objavo na
družbenem omrežju Facebook ali Instagram društva. Na Facebook ali Instagram profil,
s katerim bo sodelujoči sodeloval v nagradni igri, lahko društvo pošlje obvestilo o
nagradni igri.
Društvo bo najkasneje v 8 dneh po preteku časa trajanja nagradne igre izvedel
elektronsko ali drugo vrsto žrebanja, izžrebal nagrajenca in ga o nagradi obvestil preko
družbenega omrežja Facebook ali Instagram.

Nagrajenec
Dovoljuje objavo njegovega imena in priimka na družbenih omrežjih društva. Žrebanje
nagrajencev ne bo javno. Elektronsko žrebanje bo potekalo v prostorih društva HDD
SIJ Acroni Jesenice, Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice, v prisotnosti 3-članske komisije,
sestavljene iz predstavnikov društva nagradne igre. Rezultat nagradne igre je
dokončen. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad
Nagradni sklad vsebuje različne nagrade, ki jih podarijo sponzorji društva, preko
družbenih omrežij društva. Vrednosti nagrad niso znane predhodno, saj te določa
sponzor sam.
Nagrajenec bo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščen v roku dveh do osem
delovnih dni po žrebanju na zasebno sporočilo v aplikaciji Facebook ali Instagram.
Nagrajenec mora v roku 8 dni društvu posredovati svoje osebne podatke: ime in
priimek, naslov. Na poslani naslov bo organizator poslal nagrado oz. jo lahko
prejemnik prevzame samostojno na dan tekme določene v nagradni igri.
Če društvo nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebani osebi pošlje obvestilo
o tem, da je bila izžrebana, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebana oseba izjavi, da
nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme
vseh obveznih podatkov, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako
organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in
pridobi pravico z nagrado razpolagati za kakršen koli drug namen. Denarno izplačilo
nagrade ni mogoče. Menjava nagrade ni mogoča.

Varovanje osebnih podatkov
Za izvedbo nagradne igre organizator naknadno pridobi naslednje podatke : ime,
priimek in naslov bivališča. Te podatke bo organizator uporabil zgolj v namen izvedbe
te nagradne igre. Po zaključku nagradne igre in oddani nagradi, se društvo zavezuje,
da podatkov ne bo uporabljalo v druge namene.

Odgovornost društva
Društvo ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- (ne)delovanje spletne strani HDD Jesenice, aplikacije Facebook in aplikacije
Instagram,
- (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
- nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih
partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko
začasno motile uporabo storitve, vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel
zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične
ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih
nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni
strani www.hddjesenice.si in družbenih omrežjih društva.
Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na
naslov info@hddjesenice.si. Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopna
na Facebook profilu HDD Jesenice https://www.facebook.com/hddjesenice.
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