DODATEK K PRAVILOM NAGRADNE IGRE
„SEAT SANJSKI AVTO 2018”
1. člen
(Splošne določbe)
V skladu z drugim odstavkom 11. člena Pravil za sodelovanje v nagradni igri »SEAT SANJSKI
AVTO 2018« organizator nagradne igre objavlja dodatek k predmetnim pravilom, s
katerim spreminja pogoje sodelovanja v programu Radia 1.

2. člen
(Načini sodelovanja v nagradni igri)
SODELOVANJE V PROGRAMU RADIA 1
(1) Med 28. majem in 1. junijem 2018 se lahko sodelujoči poteguje za ključ vozila SEAT
tudi v programu Radia 1, in sicer tako, da izpolni prijavnico na spletni strani www.radio1.si.
(2) Uredništvo Radia 1 med 28. majem in 30. majem 2018 vsak delovni dan med 18.00 in
24.00 izžreba po tri sodelujoče, ki v programu Radia 1 prejmejo vsak po en ključ vozila
SEAT. Tem sodelujočim v programu ne bo potrebno odgovarjati na vprašanja.
Uredništvo Radia 1 med 28. majem in 1. junijem 2018 vsak delovni dan med 10.00 in 16.00
izžreba toliko sodelujočih, ki so se prijavili v nagradno igro preko spletne strani
www.radio1.si , kolikor vozil ne ustavi na terenu. Če ekipi na terenu določeno uro nihče
ne ustavi, je brez dodatne naloge dobitnik ključa sodelujoči, ki se je prijavil preko spletne
strani Radia 1.
(3) Sodelujoči, ki ključ vozila SEAT osvoji v programu Radia 1 (v nadaljevanju finalist),
prejme ključ na lokaciji zaključne prireditve pred začetkom le te, in sicer 1. junija 2018 ob
17. uri. Finalist ob prejemu podpiše tudi izjavo o prejemu ključa, v kateri navede tudi svoje
osebne podatke ter serijsko številko prejetega ključa. Obenem s podpisom izjave finalist
dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov podjetju Porsche Slovenija d.o.o., znamki
SEAT ter njeni pooblaščeni trgovski mreži SEAT in podjetju Infonet media d.d. ter z njim
povezanim tretjim osebam za namene, v katere je izrecno privolil v prijavnici. Finalist, ki
je v teku nagradne igre že prejel ključ, ne more več sodelovati v nagradni igri.

3. člen
(Končne določbe)
Glede ostalih zadev, ki niso podrobneje urejena v temu dodatku, se smiselno uporabljajo
Pravila za sodelovanje v nagradni igri “SEAT SANJSKI AVTO 2018”.
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