
PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI 

 

Uvodne določbe 

Organizator nagradne igre je spletna stran www.potujceneje.com (v nadaljevanju organizator). 

 

Nagrado podeljuje Apartment Izola Mia. 

 

Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki 

Sloveniji (v nadaljevanju: udeleženec). 

 

K nagradni igri lahko pristopijo vsi, ki v določenem času trajanja nagradne igre izpolnjujejo pogoje, ki 

so navedeni v objavi nagradne igre na družbenem omrežju, ki ga opravlja stran www.potujceneje.com. 

 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja 

se med drugim uvrščajo strošek dostopa do interneta in strošek prenosa podatkov z interneta. 

 

Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo z enim Facebook profilom. V primeru, da se ugotovi, 

da je oseba sodelovala z več naslovi ali profili, ta oseba ni upravičena do nagrade. 

 

Šteje se, da je udeleženec s tem, ko je sodeloval v nagradni igri, sprejel splošne pogoje sodelovanja in 

pravila nagradne igre in se strinjal oz. dovolil organizatorju (v primeru, da postane nagrajenec), javno 

objavo svojega imena, priimka na socialnih omrežjih in spletni strani organizatorja ter po potrebi tudi v 

drugih medijih. 

 

Organizator nagradne igre ne nosi odgovornosti za zapoznele, nepravilne, nepopolne, neustrezne načine 

sodelovanja v nagradni igri in druge pomote pri sodelovanju v nagradni igri. Organizator ne nosi 

odgovornosti za škodo iz naslova nagrade in kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči 

in/ali tretja oseba imel zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne nosi odgovornosti za 

kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre 

lahko povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi. 

 

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. 

 

V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu 

drugemu ali ne. 

 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju, ki kakor koli neposredno 

sodelujejo pri pripravi in izvedbi nagradne igre. V kolikor takšne osebe sodelujejo, se jih izloči. 

 

Nagrade ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo. V 

primeru, ko se nagrajenec odpove nagradi, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu 

ali ne. 

 

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

nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. pokrovitelja v smislu fotografiranja nagrajenca 

za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih 

straneh, facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. pokrovitelja 

nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, 

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

 

Pravila nagradne igre in sodelovanje 

Nagradna igra poteka od 30.5.2020 do 4.6.2020, do 15:59 na Facebook strani Potuj ceneje. 

 



V nagradni igri sodelujete na tak način, da: 

•    všečkate objavo o nagradni igri na Facebook strani Potuj ceneje 

(https://www.facebook.com/PotujCenejeCOM/), 

•    V komentar objave o nagradni iri rešite uganko. V komentar objave o nagradni igri napiši geslo, ki 

ga najdeš v različnih Facebook skupinah: 

 

- Prvo besedo gesla najdeš v facebook skupini Apartmaji Gorenjska - oddam/najamem nastanitev 

Bled, Kranjska Gora... (https://www.facebook.com/groups/2555108314738009/). Prva 

beseda gesla je prva beseda v zadnjem stavku opisa skupine. 

- Druga beseda gesla je 'AN', obratno. 

- Tretjo besedo gesla najdeš v facebook skupini Apartmaji na slovenski obali - oddam/najamem 

apartma na morju (https://www.facebook.com/ApartmentIzolaMia/). Tretja beseda gesla je 

prva beseda v zadnjem stavku opisa skupine. 

 

Izmed vseh udeležencev bo organizator izžrebal 1 udeleženca, ki bo prejel nagrado. Nagrada je dve 

nočitvi v apartmaju Izola Mia v Izoli in sicer ob točno določenem datumu, od 10.6.2020 do 12.6.2020. 

Nočitev velja za nagrajenca in enega povabljenca. Nagrajenec mora upoštevati pravila nastanitve. 

 

Žrebanje nagrajenca 

Naključni žreb nagrajenca bo izveden v programu Excel. Vnesli bomo celoten seznam udeležencev in 

uporabili funkcijo ''Randomize List''. 

 

Obveščanje nagrajenca in prevzem nagrade 

Nagrajenec je udeleženec nagradne igre, ki je bil izbran po zgornjem postopku. Pri tem je sodeloval v 

skladu s temi pravili. 

 

Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen s strani organizatorja preko zasebnega Facebook sporočila, 

najkasneje v 2 delovnih dneh po koncu nagradne igre. V primeru, da nagrajenec v roku 2 dni ne odgovori 

na organizatorjevo zasebno sporočilo in ne posreduje svojih kontaktnih podatkov, nagrajenec izgubi 

pravico do nagrade, organizator pa izžreba drugega nagrajenca. Nagrajenec bo objavljen tudi na 

Facebook strani Potuj ceneje. 

 

Varstvo osebnih podatkov 

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 Facebook profila. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo za 

namene izvedbe te nagradne igre). 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. 

 

V kolikor se sodelujoči v nagradni igri strinja s posredovanjem podatkov pokrovitelju, bo organizator 

po končani igri vse podatke takih uporabnikov posredoval pokrovitelju. Organizator ne prevzema 

odgovornosti za neustrezno obdelavo in hrambo podatkov, ki so bili posredovani pokrovitelju. 

 

Ostale določbe 

Organizator si pridržuje pravico, da odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti 

udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. 

 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z 29.5.2020. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled 

na spletni strani www.potujceneje.com. 

 

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila te nagradne igre in jih objaviti na spletni strani 

www.potujceneje.com. 

 



Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebooka. 

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe Facebooka s strani 

udeležencev nagradne igre. 

 

Facebook Inc. ne sodeluje v nagradni igri in za njeno izvedbo v nobenem primeru ne odgovarja. 


