PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
„CHIO KEŠ PEČICA”

1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre „Chio keš pečica” (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) Pokrovitelj nagradne igre je INTERSNACK d.o.o., Brnčičeva ulica 29, 1231 Ljubljana Črnuče (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 je na sporedu vsak dan od 20. 2. do 11. 3. 2016 v programu Radia 1 med
6.00 in 18.00 uro, prijave pa se sprejemajo vsak dan od 17. 2. do vključno 11. 3. 2016 do
21.00 ure.
3. člen
(Pogoji sodelovanja)
(1) Prijavijo se lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in
državljani držav članic Evropske unije, ki so starejši 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 pravico, da zastopa omenjeno mladoletno osebo.
(2) Uslužbenci producenta ali pokrovitelja, 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.
(3) Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. 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)
Prijava preko spleta
(1) Poslušalci se lahko za sodelovanje v igri prijavijo na spletni strani www.radio1.si tako,
da izpolnijo spletni obrazec s svojimi podatki (ime, priimek, kraj bivanja in e-naslov) ter
vnesejo 4-mestno kodo, za katero mislijo, da bi lahko odprla pečico, polno denarja in bo
postavljena na eni izmed lokacij, kjer bo potekal terenski del nagradne igre. Poslušalci, ki
se bodo k sodelovanju v nagradni igri prijavili preko spletne strani, bodo sodelovali v
dnevnih žrebanjih za sodelovanje v etru Radia 1. Če bodo v etru navedli pravo 4-mestno
kodo, bodo prejeli nagrado. Preko spleta se nagrajenci lahko večkrat prijavijo.
Prijava na lokaciji
(2) Poslušalci, ki sodelujejo v nagradni igri na terenu, lahko vsak dan trajanja nagradne
igre v nagradni igri sodelujejo le enkrat, in sicer tako, da na lokaciji izpolnijo spletno
prijavnico in vtipkajo 4-mestno kodo. Če bo koda prava, se bo pečica odklenila sama,
poslušalec, ki mu bo to uspelo pa bo nagrajen z denarno nagrado. Nagrade, kljub pravilni
kodi, ne prejme poslušalec, ki bi se na terenu poskušal prijaviti z napačnimi podatki in s
tem doseči, da v enem dnevu sodeluje več kot enkrat.
(3) Seznam 4-mestnih kod je vnaprej določen s strani uredništva Radia 1, overjen pri
notarju in hranjen v uredništvu Radia 1. V primeru, da se vse kode razkrijejo še pred
zaključkom nagradne igre, si uredništvo pridržuje pravico, da določi dodatne kode.
(4) Terenske aktivnosti bodo potekale na določene datume na spodnjih lokacijah:
20. 2. 2016

CELJE

Hipermarket
Opekarniška cesta 9

Celje,

21. 2. 2016

CELJE

Hipermarket
Opekarniška cesta 9

Celje,

22. 2. 2016

KOPER

Hipermarket
Dolinska cesta 1 a

Koper,

23. 2. 2016

KOPER

Hipermarket
Dolinska cesta 1 a

Koper,

24. 2. 2016

BREŽICE

Hipermarket
Tovarniška cesta 10

Brežice,

25. 2. 2016

MURSKA SOBOTA

HM
Plese 1

Sobota,

Murska

26. 2. 2016

MURSKA SOBOTA

HM
Plese 1

Murska

Sobota,

27. 2. 2016

LJ-ŠIŠKA

Hipermarket
Ljubljana,
Ljubljanske brigade 33

28. 2. 2016

LJ-ŠIŠKA

Hipermarket
Ljubljana,
Ljubljanske brigade 33

29. 2. 2016

PTUJ

Hipermarket
Ormoška cesta 30

1. 3. 2016

JESENICE

Hipermarket
Spodnji Plavž 5

2. 3. 2016

ČRNOMELJ

Supermarket
Zadružna cesta 16

3. 3. 2016

NOVA GORICA

Hipermarket Nova
Prvomajska ulica 35

Gorica,

4. 3. 2016

NOVA GORICA

Hipermarket Nova
Prvomajska ulica 35

Gorica,

5. 3. 2016

NOVO MESTO

Hipermarket Novo
Ljubljanska cesta 47

Mesto,

6. 3. 2016

NOVO MESTO

Hipermarket Novo
Ljubljanska cesta 47

Mesto,

7. 3. 2016

KRANJ

Hipermarket
Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 69

8. 3. 2016

MARIBOR

Hipermarket
Ulica Eve Lovše 1

Maribor,

9. 3. 2016

MARIBOR

Hipermarket
Ulica Eve Lovše 1

Maribor,

10. 3. 2016

VELENJE

Hipermarket
Šaleška cesta 1

Velenje,

11. 3. 2016

LJ-RUDNIK

Hipermarket
Jurčkova cesta 223

Rudnik,

Ptuj,
Jesenice,
Črnomelj,

(5) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

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) Vsak dan trajanja nagradne igre bo določen dnevni denarni sklad. V kolikor bo
ugotovljena prava 4-mestna koda, bo nagrada podeljena, v kolikor ne, bo enak nagradni
sklad veljal tudi naslednji dan oz. dni vse dokler ne bo razkrita prava koda. Znesek, ki bo
naveden kot denarna nagrada je bruto.
(3) Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva. Dohodnino, vključno z akontacijo dohodnine za
prejeto nagrado in morebitne druge dajatve, opredeljene v zakonodaji Republike
Slovenije, krije in obračuna organizator. 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. Denarne nagrade bodo
izplačane v roku 90 dni po koncu nagradne igre.
(4) 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.
(5) Producentova odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni moč spremeniti. Vse
nagrade so neprenosljive in nespremenljive.
7. 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.

8. 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. S Prijavo se sodelujoči izrecno strinjajo tudi z zbiranjem podatkov v marketinške
namene in soglašajo, da se jim s strani Pokrovitelja, Producenta in s producentom
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 pošljejo elektronsko pošto s svojo telefonsko številko.
(3) Pokrovitelj, Producent in s producentom povezane osebe se zavezujejo, da bodo
osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre, varovali v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov ter da jih ne bodo posredovali tretjim osebam.
(4) S Prijavo sodelujoči izrecno soglaša, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti Pokrovitelja, Producenta ter s
producentom 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 s producentom
povezane tretje osebe uporabljajo osebne podatke poslušalcev za izvajanje drugih potreb
radijskega programa ter za izvajanje raziskav tržišča v okviru rednega opravljanja njihove
dejavnosti.
9. 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.
10. člen
(dodatne informacije o nagradni igri)
(1) Pogoje nagradne igre je potrebno tolmačiti v skladu s slovensko zakonodajo.
(2) Producent ima pravico umakniti ali dopolniti pogoje sodelovanja v nagradni akciji, ki
jo ustvarja.
Ljubljana, 10. 3. 2016

Infonet media d.d.

