PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
„FANTASTIČNI TRIO ”

1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „FANTASTIČNI TRIO” (v nadaljevanju:
nagradna igra), ki se predvaja na Radiu 1.
(2) Organizator nagradne igre je Infonet media d.d., Stegne 11b, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Producent).
(3) Naročnik nagradne igre je Porsche Slovenija, Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Pokrovitelj).
(4) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletnih straneh Radia 1, www.radio1.si.
2. člen
(Trajanje nagradne igre)
Nagradna igra poteka od 7. do vključno 21. oktobra 2016, vsak delavnik v etru Radia 1,
prijave pa se zbirajo med 7. in 20. oktobrom (do 24.00 ure) na www.radio1.si.

3. člen
(Pogoji sodelovanja)
(1) V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki so starejše od 18 let. Če je nagrajenec mlajši
od 18 let, ga mora zastopati oseba, starejša od 18 let, ki ima po zakonu in/ali na podlagi
ustreznega pooblastila pristojnega organa pravico, da zastopa omenjeno mladoletno
osebo.
(2) Uslužbenci Producenta ali Pokrovitelja nagradne igre, ter njihovi najbližji sorodniki
(vključno z zunajzakonskimi partnerji), kot tudi uslužbenci vseh, s Producentom ali
Pokroviteljem povezanih pravnih oseb oziroma oseb, povezanih z omenjeno akcijo, ne
morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne
podpore s strani zgoraj omenjenih. Vsaka takšna prijava šteje za neveljavno.
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(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s temi pravili nagradne igre in z
dokumenti, navedenimi v 1. členu teh Pravil. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri
sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro.
4. člen
(način sodelovanja v nagradni igri)
(1) Radio 1 v rednem radijskem programu objavi poziv za sodelovanje v nagradni igri.
(2) Radio 1 vsaj dvakrat na delavnik naključno izbere enega izmed poslušalcev, ki so se
prijavili za sodelovanje v nagradni igri preko prijavnice na www.radio1.si in ga pokliče. S
tem poslušalec dobi možnost sodelovanja v nagradni igri.
(3) Ko je poslušalec na telefonski liniji s studiem Radia 1, mu Radio 1 predvaja kolaž treh
odlomkov pesmi. Po znaku mora poslušalec v danem časovnem razmaku navesti naslov
ali izvajalca vseh treh pesmi, ki so se pojavile v kolažu izbranih treh odlomkov, ki so mu
bili predvajani. Poslušalec mora upoštevati dani znak za začetek govorjenja. Če začne
poslušalec govoriti pred danim znakom, se navedeni naslovi pesmi oz. izvajalci ne
priznajo. Priznajo se naslovi in izvajalci, ki jih navede po danem znaku.
(4) Če poslušalec v danem časovnem razmaku uspe ugotoviti vse tri naslove ali izvajalce
odlomkov pesmi, ki se pojavijo v kolažu, se uvrsti v žreb za glavno nagrado za ta del
nagradne igre, ki bo izveden 21. 10. 2016 v jutranjem programu Radia 1. Poslušalci, ki jim
uspe ugotoviti manj kot tri naslove ali izvajalce, prejme tolažilno nagrado pokrovitelja.
(5) Za pravilnost poteka nagradne igre v studiu Radia 1 skrbi posebna komisija,
sestavljena posebej za to nagradno igro, ki jo sestavljata dva člana uredništva Radia 1.
Dokončno odločitev o uspešnosti poslušalca sprejme na podlagi poslušanja posnetka iz
etra, v katerem poslušalec sodeluje z ugibanjem.
(6) Vsi poslušalci, ki se bodo prijavili preko prijavnice na www.radio1.si pa se bodo uvrstili
tudi v veliki žreb v sklopu nagradne igre, ki jo vzporedno organizira pokrovitelj na spletni
strani www.volkswagen-turneja.si in www.vw-turneja.si. Sodelovanje in pogoje za
uvrstitev v ta žreb urejajo pravila pokrovitelja objavljena na spletni strani, navedeni v
prejšnjem stavku.
(6) Poslušalec med sodelovanjem v nagradni igri ne sme uporabljati nobenih snemalnih
naprav.
(7) Če Radio 1 ugotovi kršitev pravil, je poslušalec diskvalificiran in ni upravičen do
nagrade.
(8) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.
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5. člen
(izključitev vključitve v SMS klub)
Tekmovalci oz. sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem v nagradni igri ne bodo vključili
v noben SMS klub in ne bodo prejemali nikakršnih plačljivih SMS sporočil.

6. člen
(nagrade)
(1) Eden izmed poslušalcev, ki bo pravilno povedal vse tri naslove oz. izvajalce pesmi in
bo izžreban, bo prejel smučarski vikend paket za 2 osebi, ter 2 para smuči Elan Amphibio
10.
(2) Drugi sodelujoči, ki bodo sodelovali v etru Radia 1, a jim ne bo uspelo pravilno našteti
vseh treh naslovov ali izvajalcev pesmi, bodo prejeli tolažilno nagrado pokrovitelja,
promocijsko skodelico.
(3) Vsi prijavljeni preko prijavnice na www.radio1.si pa bodo sodelovali tudi v velikem
žrebu pokrovitelja, v katerem je glavna nagrada, Volkswagen Beetle, Design, 1.2 TSI, 77
kW/105 KM, rdeče barve. Vse v zvezi z oganizacijo žreba, podelitvijo nagrade urejajo
pravila pokrovitelja na www.volkswagen-turneja.si in www.vw-turneja.si.
(4) Nagrade, ki bodo podeljene preko etra Radia 1 niso prenosljive ali zamenljive.
Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini.
Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača pokrovitelj nagradne igre, znesek plačane
dohodnine pa se odšteje od bruto zneska nagrade. Morebitna doplačila dohodnine v
skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca.
(5) Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne
stroške ipd.). Prav tako se nagrajenci strinjajo in so seznanjeni s tem, da se lahko s
prejemom nagrade uvrstijo v višji dohodninski razred. V tem primeru nosijo vso finančno
odgovornost in posledice sami.
(6) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, dokler ne prejme nagrade.
Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia 1 in prejme nagrado, 6 mesecev
po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo organizira Radio 1. V
kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v nagradni igri Radia 1 in dobi
nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio 1 pa izbere drugega nagrajenca, ki prejme
nagrado.
(7) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse
nagrade so neprenosljive in nespremenljive.
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7. člen
(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)
Poslušalci in izbrani uporabniki, ki so v živo povezani s studiem Radia 1, morajo izpolniti
vse pogoje in upoštevati vsa navodila, določena s strani producenta. Producent in komisija
Radia 1 imajo pravico, da prekinejo klic ali zavrnejo izdajo nagrade, če presodijo, da se
oseba obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja in regulativami
oziroma veljavno zakonodajo in pravili nagradne igre. Poslušalci oziroma uporabniki ne
smejo reklamirati kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih
besed oziroma preklinjati ali izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za
katerokoli osebo, organ oziroma entiteto. Poslušalci se strinjajo s tem, da so sami
odgovorni za posledice vsega, kar bodo izrekli med sodelovanjem v nagradni igri.

8. člen
(izključitev odgovornosti producenta in tehničnega izvajalca)
Producent in tehnični izvajalec nista odgovorna za kakršnekoli okvare oziroma
nedelovanje spletne strani www.radio1.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti
za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele
za neveljavne.
9. člen
(varstvo osebnih podatkov)
(1) Z izpolnjenim spletnim obrazcem, kot je to določeno v 1. odst. 4. člena teh pravil (v
nadaljevanju: Prijava), sodelujoči izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pravili
nagradne igre ter se z njimi izrecno strinja.
(2) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša z zbiranjem osebnih podatkov v namen nagradne
igre na www.radio1.si in www.volkswagen-turneja.si ter www.vw-turneja.si. S Prijavo se
sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške namene in soglašajo,
da se jim s strani Pokrovitelja, Producenta in njima povezanih oseb po pošti in drugih
medijih (gsm, e-pošta) pošilja ankete, obvestila o svojih akcijah, novih izdelkih in
nagradnih igrah. Vsakdo ima pravico kadarkoli zahtevati prenehanje obveščanja (v pisni
obliki), in sicer tako, da na elektronski naslov odjava@radio.si ali info@f-2.si pošljejo
elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
(3) Pokrovitelj in Producent se zavezujeta, da bosta osebne podatke, zbrane v okviru te
nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter da jih ne bosta
posredovala tretjim osebam, razen povezanim osebam ali pogodbenim obdelovalcem.
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(4) S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Pokrovitelja, Producenta ter njima
povezanih tretjih oseb kot tudi uporabo vseh fotografij, posnetkov in podatkov za
promocijske aktivnosti na spletnih straneh in vseh drugih medijih.
(5) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da Pokrovitelj, Producent in njima povezane tretje
osebe uporabljajo osebne podatke poslušalcev za izvajanje drugih potreb radijskega
programa ter za izvajanje raziskav tržišča v okviru rednega opravljanja njihove dejavnosti.

10.
člen
(reklamacije)
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete
na elektronski naslov: info@radio1.si ali pokličete na številko 01/24 25 630.

11. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
(2) Producent ima pravico umakniti, spremeniti ali dopolniti pravila sodelovanja v
nagradni akciji, ki jo ustvarja.
Ljubljana, 7. 10. 2016
Organizator nagradne igre
INFONET MEDIA, radijska produkcija, d.d.
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