PRAVILNIK
Nagradne igre »Z Radiem 1 do pregrešnih Louboutink!«
(2. 6. 2010)

Vas mikajo novi čevlji Christian Louboutin? Z nekaj sreče bodo vaši! Z udeležbo na filmski premieri dne
2.6.2010, ob 19. uri v ljubljanskem Koloseju boste avtomatično imeli možnost potegovati se za
mikaven par čevljev. Pravila sodelovanja in potek nagradne igre bo predstavil voditelj Radia 1, pred
začetkom predvajanja filma. Pred začetkom filma pa se bo izvedla tudi sama nagradna igra.
ORGANIZATOR
Organizator nagradne igre je Radio 1, d.o.o., Stegne 11b, 1000 Ljubljana.

POGOJI ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI
Nagradna igra se bo zgodila 2. junija 2010 ob 19. uri, v Koloseju (Ljubljana), pred projekcijo filma
Seks v mestu 2. V nagradni bodo lahko sodelovale fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji. Zaposleni na Radiu 1 in v družbi Modiana d.o.o. (Dunajska 110, Ljubljana) in njihovi ožji
družinski člani v nagradni igri ne bodo mogli sodelovati.
V nagradni igri bodo lahko sodelovali navzoči v kinodvorani, ki so pridobili vstopnico za ogled
omenjenega filma.

'POTEGOVANJE ZA NAGRADO' IN OPIS NAGRAD
Za pridobitev nagrade bo potrebno sodelovati (prostovoljno, na osnovi povabila voditeljev v dvorani)
pri plesni točki. Najboljši ples bo subjektivno ocenjen s strani povezovalcev nagradne igre Radia 1.
Najboljši ples in posledično oseba, ki ga je odplesala prejme 1 (en) par čevljev blagovne znamke
Christian Louboutin.

REZULTATI ŽREBANJA IN PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec/ka bo objavljen/a na spletni strani www.radio1.si, veljaven dokument za prevzem nagrade
pa bo prejel/a takoj po razglasitvi v kinodvorani s strani Radia 1, d.o.o. Z njim bo lahko prevzel/a
nagrado v blagovnici Maxi, Trg republike 1, 1000 Ljubljana.
Nagrado bo moral/a prevzeti v roku 12 dni, tj. do 14. junija 2010. Nagrado bo lahko
prevzel/a ko bo predal/a potrebne osebne podatke, vključno z davčno številko podjetju Radio 1,
d.o.o., Stegne 11b, Ljubljana.
Če se dobitniki/dobitnica nagrade na prejeto obvestilo, ki mu/ji bo izročeno takoj po zaključku
nagradne igre, da mora nagrado prevzeti do 12. junija 2010 ne bo odzval/a, bo organizator štel, da
dobitnik nagrade ne želi prevzeti in bo nagrado umaknil. V tem primeru se nagrada ne podeli,
organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca.
Glede na to, da je število čevljev in modelov Christian Louboutin omejeno, se organizator zavezuje da
bo nagrajencu/ki v primeru, da ne najde želenega modela ali številke omogočil, da v enoti Maxi, Trg
republike 1, Ljubljana, izbere drugi par čevljev iz sezone pomlad-poletje 2010 (ne glede na to ali je
vrednost višja ali nižja od vrednosti posameznega para blagovne znamke Christian Louboutin).

Do nagrade je upravičen dobitnik/dobitnica nagrade, pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na
tretjo osebo. Nagrade ni možno izplačati v gotovini.
Pravice prevzema nagrade, razen, če je ta oseba mladoletna oz. oseba z omejeno poslovno
sposobnostjo: v tem primeru, je dolžan osebne podatke posredovati eden izmed staršev oz. zakoniti
zastopnik, ki se zaveže skupaj z nagrajencem, da bo prevzel nagrado v skladu s pravili te nagradne
igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v
pogojih te nagradne igre.

DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE
Dolžnost obveznosti plačila vseh davkov in prispevkov gre v breme organizatorja (Radio 1,
d.o.o.). Nagrajenec je kot davčni zavezanec dolžan organizatorju predložiti osebne podatke (ime,
priimek, naslov in davčno številko).
V kolikor nagrada izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, je prejemnik dolžan
nagrado prijaviti v napovedi za dohodnino. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni
vrednosti. Organizator bo za nagrajenca/ko od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo
dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko
odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

VAROVANJE PODATKOV
Organizator nagradne igre se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih
brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v nagradni igri ne bo hranil, obdeloval, uporabljal niti
posredoval tretjim osebam, razen družbi Modiana d.o.o., Dunajska 110, 1000 Ljubljana, ki je
podeljevalec nagrade v nagradni igri, ki jo izvaja Radio 1.
Pridobljene osebne podatke bosta družbi Radio 1, d.o.o. in Modiana d.o.o. skrbno varovali in
uporabljali v skladu z zakonom ter samo za namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih
podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani www.radio1.si. Sodelujoči v
nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru kakršnegakoli
spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani,
elektronski ali katerikoli drugi obliki.

