
PRAVILNIK NAGRADNE IGRE »FOTO NATEČAJ POLETJE IGER IN ZABAVE« NAKUPOVALNEGA 
CENTRA VELENJKA 

1. Organizator nagradne igre je NC VELENJKA, WG PROJEKTIRANJE d. o. o., Jurčkova 223, 1000 
Ljubljana. 
 

2. Nagradna igra poteka od četrtka, 18. 8., vključno do sobote, 29. 8. 2015, prek spletne 
aplikacije na www.velenjka.si/nagradnaigra.  
 

3. Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da se v Velenjki fotografira v enem izmed poletnih 
kotičkov na nakupovalnih ulicah. Fotografijo nato naloži v spletno aplikacijo na 
www.velenjka.si/nagradnaigra, kjer jo drugi uporabniki všečkajo. 
 

4. Sodelujoči se potegujejo  za dve glavni nagradi: 200 € v darilnih bonih Velenjke. Prvo glavno 
nagrado bo prejela oseba z največ prejetimi »všečki« pod svojo fotografijo, drugo glavno 
nagrado pa bo izbrala strokovna žirija. Nagradi nista izplačljivi v gotovini. Nakup izdelkov ni 
pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Rezultati nagradne bodo objavljeni v ponedeljek, 7. 9. 
2015, na spletni strani www.velenjka.si in na Facebook profilu Velenjke. Rezultati nagradne 
igre so dokončni in pritožba nanje ni možna. Nagrajenca bosta o nagradi obveščena prek e-
pošte.   
 

5. Nalaganje fotografij je mogoče samo do sobote, 29. 8. 2015 (do 24. ure), glasovanje za 
najbolj priljubljeno in všečno fotografijo pa bo potekalo vse do nedelje, 6. 9. 2015. 
 

6. Fotografije, katerih vsebina ne bo v skladu z zahtevami tega nagradnega natečaja, bo 
neprimerna, žaljiva ali neustrezna, bodo odstranjene in s tem tudi izločene iz nagradne igre. 
Administrator spletne strani si jemlje pravico do presoje primernosti in ustreznosti 
fotografije. Kot neprimerno ali neustrezno bo administrator štel vsako fotografijo, ki ni 
skladna z navodili teh pravil ali bo vsebovala znake, ki so v nasprotju s cilji NC VELENJKA, WG 
PROJEKTIRANJE, d. o. o. 
 

7. Velenjka ima pravico do objave in reprodukcije vseh posredovanih fotografij. 
 

8. Udeleženci nagradne igre se odpovedujejo vsem materialnim avtorskim pravicam in jih s 
svojo udeležbo v nagradni igri v celoti prenašajo na NC VELENJKA, WG PROJEKTIRANJE, d. o. o 
 

9. V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. V nagradni 
igri ne smejo sodelovati zaposleni pri najemnikih v nakupovalnem centru Velenjka in 
zaposleni ter ožji družinski člani (zakonci, otroci) zaposlenih v podjetjih NC Velenjka, WG 
projektiranje d. o. o. in podjetij, ki sodelujejo pri pripravi dogodka Poletje iger in zabave.   
 

10. Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane v okviru te akcije, varoval v skladu z 
Zakonom o varstvu potrošnikov ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Sodelujoči se 
strinjajo, da lahko organizator do njihovega pisnega preklica obdeluje osebne podatke v 
zakonskih okvirih za namene trženja. 



 
11. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci sprejemajo in soglašajo s pravili nagradne igre 

organizatorja. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil.  
 

12. Nagrajenec je po zakonu o dohodnini davčni zavezanec, zato mora ob prevzemu nagrade 
predložiti davčno številko in osebni dokument. Akontacijo dohodnine plača organizator. 
 

13. Organizator nagradne igre ni materialno, moralno ali kazensko odgovoren za kakršnekoli 
posledice, ki izhajajo iz nagradne igre ali koriščenja nagrade. 
 

14. Nagrajenci imajo čas dva tedna, da se javijo na info točki Velenjke in prevzamejo nagrado, 
drugače ta zapade. Mladoletne osebe mlajše od 15 let nagrado prevzamejo v spremstvu 
staršev ali skrbnikov. 
 

15. Pravila nagradne igre se nahajajo na info točki in spletni strani www.velenjka.si. 

NC VELENJKA, WG PROJEKTIRANJE, d. o. o. 

Velenje, 12. 8. 2015 


