DODATEK K PRAVILOM ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
„SEAT SANJSKI AVTO 2019”

1. člen
(Splošne določbe)
V skladu s 4. členom Pravil za sodelovanje v nagradni igri »SEAT SANJSKI AVTO 2019« organizator
nagradne igre objavlja dodatek k predmetnim pravilom, s katerim določa pravila sodelovanja in
mehaniko podeljevanja nagrade za del nagradne igre, ki se odvija na družbenih omrežjih Radia 1.
2. člen
(Trajanje nagradne igre, ki se odvija na družbenem omrežju Facebook Radio 1)
(1) Del nagradne igre »SEAT SANJSKI AVTO 2019«, ki se odvija na družbenem omrežju Facebook bo
potekal med 8. 5. 2019 do 29. 5. 2019 do 15. ure. Prijave se sprejemajo od 8. 5. 2019 od objave
poziva za sodelovanje do 29. 5. 2019 do 14. ure.
3. člen
(Način sodelovanja v nagradni igri, ki se odvija na družbenem omrežju Facebook Radio 1)
(1) Uredništvo Radia 1 bo na Facebook strani Radio 1 v sredo, 22. 5. objavilo Facebook objavo, v
kateri bo uporabnike pozvalo k sodelovanju. Za sodelovanje v tem delu nagradne igre »SEAT SANJSKI
AVTO 2019« bodo morali uporabniki komentirati dotično objavo, in sicer bodo morali v komentarju
zapisati razlog, zakaj si prav oni zaslužijo novega SEAT Leona. Da je prijava veljavna, mora biti
komentar objavljen do petka, 24. 5., do 13. ure. V žrebu se bodo upoštevale le prijave z osebnih FB
profilov, prijave s Facebook strani (»fan page«) pa se ne bodo upoštevale v žrebu.
(2) Ob zaključku dela nagradne igre, ki se odvija na Facebook strani Radio 1, komisija v sestavi:
- Barbara Kotlušek, predsednica
- Katja Kejžar, članica
- Sara Henigman, članica
med vsemi veljavnimi prijavami izvede žreb, ki določi tri prejemnike nagrade, opredeljene v 4. členu
tega dodatka k pravilom za sodelovanje v nagradni igri. Izid žreba ne bo objavljen v programu Radia
1, nagrajenca pa bo uredništvo Radia 1 kontaktiralo preko zasebnega sporočila na Facebook.
Izžrebani nagrajenci imajo čas do vključno 25. 5. 2019 do 13.00. ure, da se odzovejo na zasebno
sporočilo na Facebooku in organizatorju nagradne igre sporočijo podatke za prevzem nagrade. V
kolikor se nagrajenci do tega datuma ne odzovejo in ne posredujejo svojih podatkov za prevzem
nagrade, se nagrada ne podeli, prav tako se žreb ne ponovi, nagrajenec pa ni upravičen do
nadomestne nagrade.
(3) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.
4. člen (Nagrada)
(1) Vsak Nagrajenec, ki ga določi žreb prejme vsak po en ključ, s katerimi imajo pravico do poskusa
odklepanja vozila SEAT na zaključni prireditvi.

5. člen (končne določbe)
Glede ostalih zadev, ki niso podrobneje urejena v temu dodatku, se smiselno uporabljajo določbe
Pravil za sodelovanje v nagradni igri “SEAT SANJSKI AVTO 2019”.
Ljubljana, 22. 5. 2019

