
SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE Z NASLOVOM PRIDI NA DAN FOTOGRAFIJE PO SVOJO 

NAGRADO  

 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 

Organizator nagradne igre je Foto Beseničar, d.o.o, Dunajska 57, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju 
organizator). 

 
V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji. 

Mladoletne osebe morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali 
zakonitih zastopnikov.  

 

 
POGOJI SODELOVANJA 

2. člen 
 

V nagradni igri sodelujejo vsi tisti, ki so se prijavili na dogodek Dan fotografije na spletnem naslovu 

www.danfotografije.si in se udeležili dogodka, ki poteka 22. oktobra 2016 med 9.30 in 19.00 na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, ali pa so na samem dogodku izpolnili obrazec z nagradno igro. 

 
Žrebanje bo potekalo javno na dan dogodka Dan fotografije po zadnjem predavanju oziroma ob 18.45 

na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. V bobnu za žrebanje bodo sodelovali vsi, ki bodo prišli na 
dogodek najpozneje do 18.00 in so v celoti izpolnili ter oddali obrazec ali letak za sodelovanje v 

nagradni igri. 

 
Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat.  

 
 

POTEK NAGRADNE IGRE 

3. člen 
 

Nagradna igra poteka od 1. oktobra do 22. oktobra 2016 do 18.00 oziroma do konca žrebanja.  
 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE 
4. člen 

 
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje. 

 
V primeru, da je udeleženec izžreban za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno 

soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja 

oziroma objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih organizatorja nagradne igre brez pravice do 
nadomestila oziroma plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovali 

kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.  
 

 

NAGRADE 
5. člen 

 
V nagradni igri se podeli:  

1. nagrada: Fotoaparat Canon EOS M10 z objektivom 
2. nagrada: Set filtrov Marumi (zaščitni, polarizacijski in ND) 

3. nagrada: Lowepro nahrbtnik Fastpack 250 AW 

4. nagrada: Darilni bon za nakup CeWe fotoknjige  
5. nagrada: Darilni bon za nakup CeWe fotoknjige  

6. nagrada: Stativ za fotoaparat Velbon EX-630  

http://www.danfotografije.si/


7. nagrada: Kupon za pregled in čiščenje fotoaparata 

8. nagrada: Joby stojalo Gorillapod Hybrid 

9. nagrada: Hahnel univerzalni polnilnik Unipal Plus 
10. nagrada: Panasonic eneloop polnilnik z baterijami (KJ51) 

 
Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretjo osebo. 

 

Žrebanje bo javno in bo potekalo na dan dogodka po zadnjem predavanju oziroma ob 18.45 na 
Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. 

 
 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV 
6. člen 

 

S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da organizator njegovo ime in priimek 
v primeru izžrebanja kot nagrajenca objavi na zidu Facebook profila www.facebook.com/danfotografije 

 
Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.  

 

 
PREVZEM NAGRADI 

7. člen 
 

Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade na dan žrebanja. Če nagrajenca v času 
žrebanja ne bo na dogodku, ga bo organizator nagradne igre o nagradi obvestil po e-pošti najpozneje 

do ponedeljka, 31. oktobra 2016. Če nagrajenci do 22. novembra 2016 ne bodo posredovali 

zahtevanih podatkov, kot so ime, priimek, naslov in davčna številka, organizator nagrajencu nagrade 
ni dolžan izročiti.  

 
Nagrajenec darilni bon oziroma kupon lahko unovči do 15. decembra 2016 na sedežu organizatorja.  

 

Če nagrajenci ne navedejo oziroma na posredujejo svojih podatkov oziroma jih navedejo nepopolno ali 
nepravilno in/ali, če nagrajencev ni mogoče obvestiti in/ali če se ugotovi, da niso izpolnjevali pogojev 

za sodelovanje v nagradni igri in/ali kršili te pogoje in/ali če ne želijo izpolniti obveznosti v skladu s 
temi pogoji, vse to v roku, kot ga določi organizator, nagrajenec izgubi pravico do nagrade. 

 

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu 
z zakonom o dohodnini. Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.  

 
Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali 

zakonitega skrbnika.  
 

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV 
8. člen 

 
Organizator, kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne 

igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi med nagradno igro, ravnal skrbno in jih 

varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih 
podatkov sprejetim pri organizatorju.  

 
Udeleženec nagradne igre organizatorju, kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do 

preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko 
posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju 

osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). 

 
S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna 

splošna obvestila prek elektronske pošte. 

http://www.facebook.com/danfotografije


 

 

Ljubljana, 20. septembra 2016 


