
 

 

 

ZADEVA 

Pravila in pogoji Snapchat nagradne igre 'Kako navijaš za naše 

olimpijce'   

 

 

 

 

 

1. Splošne določbe  

Organizator nagradne igre 'Kako navijaš za naše olimpijce' (v nadaljevanju nagradna igra) je Olimpijski 

komite Slovenije, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju OKS). Namen nagradne igre je 

promocija Snapchat družbenega profila @teamslovenia.sp (v nadaljevanju Team Slovenia), z 

vključitvijo potencialnih navijačev. Nagradna igra se bo izvajala v obdobju od 18.07.2016 do 21.07. 

2016. Žreb nagrajencev bo dan po začetku nagradne igre, nagrajenci pa bodo o izidu obveščeni 

najkasneje štiri delovne dni po izvedbi izbora oziroma žreba.  

 

2. Predstavitev nagradne igre in pogoji sodelovanja 

Uporabnik, ki želi sodelovati v nagradni igri, se mora prijaviti na Snapchat s svojim profilom in zatem 

med prijatelje dodati profil @teamslovenia.sp (Team Slovenia). Uporabnik bo nato na Snapchat 'story-

ju' (v nadaljevanju story) Team Slovenia videl objavo, ki vabi k nagradni igri 'Kako navijaš za naše 

olimpijce'.  

Uporabnik sodeluje tako, da na svoj profil objavi story, po navodilih administratorja Snapchat profila 

Team Slovenia in v 24 urah v zasebno sporočilo organizatorja pošlje posnetek zaslona, ki prikazuje 

število ogledov. Sodelovanje v nagradni igri ni omejeno. Posamezen udeleženec objavi večkrat, vendar 

je lahko nagrajen samo enkrat. 

 

3. Pravila nagradnega natečaja  

S poslanim storyjem na profil Team Slovenia, se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje 

sodelovanja v nagradni igri, ki so objavljeni spletni strani http://www.olympic.si/. V nagradni igri lahko  

sodelujejo fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V primeru, da se  

izkaže, da je sodelujoča oseba neresnična ali namišljena, si organizator pridružuje pravico, da 

takšnega udeleženca izključi iz nagradne igre. V primeru, da je sodelujoča oseba namenoma 

sodelovala na načine, ki so nezaželjeni, vsiljeni ali neresnični (spam) ali za to obstaja tudi samo sum, si 

organizator pridružuje pravico, da takšno osebo izloči iz nagradne igre. Sodelovanje v nagradni igri je 

brezplačno. Sodelujoči sami nosijo vse stroške sodelovanja (npr. stroške prenosa podatkov, dostopa 

do svetovnega spleta ipd.). Ob navedbi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena in 

priimka ter kasneje elektronskega naslova ter domačega naslova) si organizator pridružuje pravico, da 

udeleženca izključi iz nagradnega natečaja. Zaposleni pri organizatorju in zaposleni v podjetjih, ki 
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kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre ali so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja ter 

njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, partner v registrirani istospolni partnerski  

skupnosti, starš, otrok) v nagradni igri ne smejo sodelovati.  

 

4. Nagrade in določitev nagrajencev  

Organizator bo za zmagovalce nagradne igre določil uporabnike z največ ogledi storyjev. Ob zaključku 

nagradne igre se bo izvedel žreb, ki bo določil prejemnike dodatnih nagrad  

med vsemi, ki so sodelovali v nagradni igri. V žreb bodo vključeni vsi, ki so do četrtka, 21.7.2016, 

objavili pravilen story in ga posredovali organizatorju z jasnim prikazom števila ogledov. Kot pravilen 

story se smatra stroy, ki prikazuje navijaško aktivnost uporabnika in tekstovni pripis @teamslovenia.sp. 

Izid žrebanja bo naključen, žrebanje pa bo potekalo po načelu naključne računalniške izbire s seznama 

vseh prejetih in pravilno izpolnjenih storyjev udeležencev. Izid žrebanja bo vedno dokončen in pritožbe 

zoper njega ne bodo možne. Nagrade so omejene. Organizator bo, v obdobju opisanem zgoraj, podelil:  

 

1. nagrada: torba, brisača, kapa, navijaška majica = olimpijska kolekcija 

2. nagrada: torba + brisača 

3. nagrada: navijaška majica 

 

Dodaten žreb: 

10x navijaška kapa 

 

5. Podeljevanje nagrad in obveščanje nagrajencev  

Nagrajenci bodo o nagradi in pogojih prevzema nagrade obveščeni znotraj zasebnega sporočila na 

profilu, s katerim je sodeloval. OKS bo prosil, če lahko na info@olympic.si pošljejo svoj naslov. 

Uporabnik s sodelovanjem v nagradnem natečaju daje svoje soglasje k objavi imena in priimka med 

nagrajenci.  

Organizator si pridružuje pravico, da objavi ime in priimek nagrajencev na zidu Facebook Slovenia  

Olympic Team, na spletni strani www.olympic.si in v ostalih komunikacijskih kanalih.  

 

6. Prevzem nagrade  

Nagrajenci so kot davčni zavezanci organizatorju dolžni sporočiti osnovne osebne podatke (ime in  

priimek, naslov, davčna številka, davčni urad). Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade  

organizatorju predložiti tudi lastnoročno podpisano pisno soglasje staršev ali svojih zakonitih 

zastopnikov. Nagrade bodo poslane po pošti na naslov, ki ga bo nagrajenec posredoval organizatorju.  

Za nagrade, katerih tržna vrednost presega 42 € oz. je skupna vrednost nagrad v davčnem letu 

presegla 84 €, bo organizator za izžrebanega nagrajenca odvedel akontacijo dohodnine v višini 25 % 

od vrednosti celotne nagrade v skladu z Zakonom o dohodnini. V tem primeru je prejemnik nagrade  

dolžan organizatorju nagradnega natečaja poleg imena, priimka in naslova sporočiti tudi davčno  

številko. Nagrajenec do nagrade ni upravičen v primeru, če:  

- se v roku 7 dni po razglasitvi končnega rezultata nagradnega natečaja ne odzove na obvestilo 

za prevzem nagrade;  
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- nagrade ne prevzame v roku 45 delovnih dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade;  

- s prejemom nagrade ne soglaša;  

- organizatorju ne posreduje zahtevanih podatkov oziroma mu ne poda vseh zahtevanih 

soglasij oziroma organizatorju posreduje napačne podatke;  

- krši pričujoča pravila.  

V vseh zgoraj navedenih primerih se nagrada ne podeli.  

 

 

 

 

7. Varstvo podatkov  

Vsi sodelujoči v nagradnem natečaju izrecno dovoljujejo objavo svojega imena, priimka, profilnega 

imena in profilne fotografije na Facebook strani Slovenia Olympic Team, na spletni strani 

www.olympic.si in tudi v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bodo zahtevali plačila ali 

odškodnine. Organizator podatkov sodelujočih in nagrajencev ne bo zbiral. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


