Nagradna igra
Decembrski praznični EYCA koledar
Uvodne določbe
Prvi člen
S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja in izvedba Instagram
nagradne igre, ki jo organizira MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih,
Linhartova cesta 13, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra je
organizirana v promocijske namene in za namene trženja Evropske mladinske
kartice ali vključenih partnerjev.
Nagradna igra se imenuje Decembrski praznični EYCA koledar.
Podatki o organizatorju:
MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Matična številka: 3704653000
Davčna številka: 63146002
Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na
spletni strani www.mladinskakartica.si ali na izbranem družbenem omrežju
organizatorja.
Nagradne igre na Instagram strani Evropske mladinske kartice (@mladinskakartica)
na noben način in v nobenem pogledu niso povezane z Instagramom kot podjetjem,
in jih ta tudi ne sponzorira, administrira, v njih sodeluje in jih ne prireja.

Sodelovanje v nagradni igri in nagrade
Drugi člen
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe stare med 16 in 29 let s stalnim prebivališčem
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: sodelujoči).
Nagradna igra poteka med 1. decembrom 2018 in 26. decembrom 2018 na
Instagram profilu @mladinskakartica. Pravila za sodelovanje so naslednja:
1.) Sodelujoči mora komentirati objavo na Instagram profilu @mladinskakartica,
ki bo promovirala podjetje, ki bo na koncu podelilo nagrado, objavljeno med 1.
decembrom in 26. decembrom. Objav bo dvajset. Nagrade bodo znane po

poteku nagradne igre.
Zavod Mobin v svojih objavah poziva k všečkanju strani in objav, vendar le-to za
sodelovanje v nagradni igri ni obvezno in je prostovoljno.
V primeru, da ne bo vsaj 20 oseb doseglo pogoje, ki so zapisani v pravilih
sodelovanja, si organizator jemlje pravico, da nagrade ne podeli.
Kakršnakoli vprašanja v povezavi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju
na naslov:
MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih
Gregorčičeva ulica 71
1000 Ljubljana
ali na elektronski naslov info@mobin.si.
Šteje se, da udeleženec s kakršnimkoli všečkanjem in komentiranjem fotografij
sprejema splošne pogoje sodelovanja in pravila nagradne igre in se strinja oz. dovoli
organizatorju (v primeru, da postane nagrajenec), javno objavo imena, priimka in
imena Instagram profila. Objava je dovoljena na Instagram in Facebook profilu
organizatorja, na spletni strani organizatorja ter po potrebi tudi v drugih medijih.
Udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje le na zgoraj opisan način.
partnerjev bodo določene vnaprej in sicer:
1.) Prva nagrada v denarni vrednosti vsaj 500 EUR (Partner bo
naknadno)
2.) Druga nagrada v denarni vrednosti vsaj 300 EUR (Partner bo
naknadno)
3.) Tretja nagrada v denarni vrednosti vsaj 100 EUR (Partner bo
naknadno)
4.) Četrta nagrada v denarni vrednosti vsaj 50 EUR (Partner bo
naknadno)

Nagrade
objavljen
objavljen
objavljen
objavljen

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju ali sorodnih
organizacijah, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne
igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči. Ni dovoljeno sodelovanje otrok,
bratov, sester, staršev, zaročencev, zaročenk in zakonskih partnerjev teh oseb.
Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na
drugo osebo.
1 naslov za dostavo in prevzem nagrad

Izbor nagrajencev
Tretji člen
Izbor nagrajenca bo izveden naključno. Uporabljena bo spletna stran Random Name
Picker. Pripravili bomo seznam vseh možnih zmagovalcev, in ga vnesli na seznam
na omenjeni spletni strani. Oseba, ki bo izbrana s pomočjo algoritma, bo nagrajenec
nagradne igre. Postopek bomo ponovili za vsako nagrado posebej.
Izbor zmagovalca bo nadzorovala vsaj ena oseba, ki je zaposlena v MOBIN, Zavod
za mobilnost in informiranje mladih.
Odločitve glede morebitnih izločitev sodelujočih v nagradni igri in o izbranem
zmagovalcu so dokončne in nepreklicne. Pritožba ni mogoča. Žrebanje zmagovalca
bo potekalo na sedežu MOBIN-a, Zavoda za mobilnost in informiranje mladih in ne
bo javno.

Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad
Četrti člen
Nagrajenec oziroma zmagovalec nagradne igre je tisti, ki bo izbran s pomočjo žreba.
Pri tem je sodeloval v skladu z zapisanimi pravili.
Peti člen
Nagrajenci oziroma zmagovalci bodo pisno obveščeni s strani organizatorja preko
zasebnega Instagram sporočila, najkasneje v 7 dneh od izbire nagrajenca. V
primeru, da nagrajenec oziroma zmagovalec ne odgovori na organizatorjevo
zasebno sporočilo in ne posreduje svojih kontaktnih podatkov ali pa odkloni prevzem
nagrade,
organizator
nagrade
ne
podeli.
V kolikor profil ni javen in nagrajenca ni mogoče kontaktirati, organizator nagrade ne
podeli.
Ob prevzemu nagrade mora nagrajenec pokazati osebni dokument, s katerim izkaže
svojo istovetnost. Nagrajenec je tudi dolžan pokazati dokument o davčni številki.

Varstvo osebnih podatkov
Šesti člen
S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči v nagradni igri dovoljuje organizatorju
zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov v skladu z
veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo so:
ime in priimek, naslov, telefonska številka, elektronski naslov. Pridobljeni osebni
podatki se uporabljajo za namene te nagradne igre (izvedba nagradne igre,
obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanja, objava nagrajencev v skladu s
splošnimi pogoji) in za namene neposrednega trženja. Osebne podatke lahko
organizator nagradne igre uporablja izključno za namene, za katere so bili
pridobljeni. Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Sodelujočim v nagradni igri so skladno
z zakonom zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve,
popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Sodelujoči v
nagradni igri lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno
prenehajo uporabljati za namene neposrednega trženja. Zahteve sodelujočega,
omenjene v predhodnem stavku, so brezplačne. Zahteva se pošlje pisno na
elektronski naslov info@mobin.si. Najkasneje v 30 dneh po prejemu zahteve se
bodo osebni podatki sodelujočega v nagradni igri prenehali uporabljati za namene
neposrednega trženja ter bo sodelujoči o tem v nadaljnjih petih dneh pisno obveščen
prek elektronskega naslova.
Organizator bo podatke, ki se na podlagi soglasja obdelujejo za namen
neposrednega trženja, obdeloval do preklica soglasja, pri čemer preklic ne vpliva na
zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. Podatke, ki jih na podlagi
pogodbenih obveznosti in zakonskih predpisov obdeluje za namen izvajanja
nagradne igre, bo organizator hranil 6 let od zaključka nagradne igre oz. skladno z
zakonsko določenimi roki hrambe.
Sedmi člen
Vsa dokumentacija, povezana z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta
pravila, se hranijo dve leti v prostorih organizatorja.
Osmi člen
Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradno igro v primeru okoliščin, na
katere ne more vplivati. O tem mora prek družbenih medijev Facebook in Instagram
obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo
škodo. Organizator lahko spremeni pravila nagradne igre, če to zahtevajo vzroki
tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

Deveti člen
Pravila nagradne igre pričnejo veljati s 1. decembrom 2018. V času trajanja
nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani www.mladinskakartica.si in na
sedežu organizatorja nagrade igre (MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje
mladih, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana). Za pravila nagradne igre lahko
zaprosite tudi prek info@mobin.si.
Deseti člen
Morebitni spori glede nagradne igre se rešujejo prek elektronskega naslova
info@mobin.si ali izjemoma po predhodnem dogovoru osebno na sedežu podjetja
MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih, Gregorčičeva ulica 7 2, 1000
Ljubljana.
Ljubljana, 30. november 2018
MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih

2 naslov za dostavo in prevzem nagrad

