PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI RADIA KRANJ

1. člen
(splošne določbe)
(1) Ta pravila določajo način izvedbe SMS nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra), ki se
predvaja na Radiu Kranj.
(2) Organizator nagradne igre je Infonet media d.d., Stegne 11b, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju producent).
(3) Pravila nagradne igre so javno objavljena na spletni stranI Radia Kranj, www.radio-kranj.si

2. člen
(Trajanje nagradne igre)
(1) Nagradna igra poteka v dnevnem programu Radia Kranj.
(2) Trajanje nagradne igre (datumi in/ali ura) je informativne narave in se na podlagi
odločitve producenta nagradne igre lahko spremeni. Morebitni spremenjeni čas trajanja
nagradne bo objavljen v programu Radia Kranj.
3. člen
(Pogoji sodelovanja)
(1) Sodelujejo lahko državljani Republike Slovenije, rezidenti Republike Slovenije in državljani
držav članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let.
(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 sodelujejo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj
omenjenih. Vsako takšno sodelovanje se 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)
(1) Poslušalec sodeluje v nagradni igri tako, da po pozivu voditelja radia Kranj pošlje SMS
odgovor na zastavljeno vprašanje na številko 030 200 120, voditelj ali producent določi uro
žrebanja med prispelimi pravilnimi odgovori, ko se izvede žreb, pa voditelj pokliče

nagrajenca na številko s katere je poslal SMS in preveri, če res pozna pravilni odgovor in ob
enem poklepeta z njim v povezavi z nagrado.

(2) Če se “bodoči nagrajenec” ni pripravljen pogovarjati z voditeljem Radia Kranj po
telefonu, potem ni upravičen do nagrade, prav tako, če ni dosegljiv na telefonu v času od
zastavljenega vprašanja do razglasitve žrebanja. Producent v tem primeru pokliče novega
naključno izžrebanega poslušalca in kliče dokler se ne podeli nagrada.
(3) V primeru, da v času trajanja nagradne igre producent ugotovi, da obstaja sum goljufije
ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani poslušalcev ali drugih oseb, ki v nagradni
igri sodelujejo, ima producent pravico, da prekine nagradno igro in takšno osebo
diskvalificira.
(4) Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup.

5. člen
(Pravila sodelovanja udeležencev, povezanih s studiem)
Producent in voditelj imata pravico, da prekineta klic ali zavrneta izdajo nagrade, če
presodita, da se uporabnik obnaša neprimerno ali v nasprotju s pravili radijskega predvajanja
in regulativami oz. v nasprotju s katerimkoli zakonom. Uporabniki ne smejo reklamirati
kateregakoli izdelka ali storitve, ne smejo uporabljati neprimernih besed ali preklinjati
oziroma izjaviti česarkoli, kar je ali bi lahko bilo škodljivo ali žaljivo za katerokoli osebo, organ
ali entiteto. Uporabniki se strinjajo s tem, da so sami odgovorni za posledice vsega, kar bodo
izrekli med sodelovanjem v oddaji.

6. člen
(izključitev vključitve v SMS klub)
(1) 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.

7. člen
(nagrade)
(1) Nagrade niso prenosljive ali zamenljive. Dodeljenih nagrad ni mogoče vnovčiti za
druge vrste izdelkov ali storitev niti zahtevati denarne protivrednosti. Dohodnino,
vključno z akontacijo dohodnine za prejeto nagrado in morebitne druge dajatve,
opredeljene v zakonodaji Republike Slovenije, krije in obračuna pokrovitelj nagradne
igre. 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. V skladu z zakonom o davčnem postopku so
prejemniki nagrade dolžni pred prejemom nagrade predložiti davčno številko.
Nagrajenci bodo morali tako podpisati Prevzemno potrdilo, v katerega bodo morali
vpisati svoje ime, priimek, naslov in davčno številko. Ta podatek pokrovitelj potrebuje
zaradi plačila akontacije dohodnine v primerih, ko nagrada presega vrednost 42 EUR.
V primeru, da se kupec ne strinja s posredovanjem podatkov zahtevanih na
Prevzemnem potrdilu, se s tem odpove nagradi in ekipa producenta izbere drugo
osebo.
(2) Nagrajenec krije vse stroške povezane s prevzemom nagrade (morebitne potne
stroške ipd.).
(3) Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.
(4) Posameznik, ki sodeluje v katerikoli nagradni igri Radia Kranj in prejme nagrado, 6
mesecev po prejemu nagrade ne sme sodelovati v nobeni nagradni igri, ki jo
organizira Radio Kranj. V kolikor tak posameznik pred potekom 6 mesecev sodeluje v
nagradni igri Radia Kranj in dobi nagrado, mu le-ta ne bo podeljena, Radio Kranj 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.

8. člen
(varstvo osebnih podatkov)
(1) S sodelovanjem v nagradni igri, kot je to določeno v 4. členu 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) Radio Kranj d.o.o., bo bo posnetke pogovora med voditeljem in nagrajencem hranil za
namen izvedbe nagradne igre in jih bo po koncu zakonskega roka za hranjenje
posnetkov trajno izbrisal.
(3) Producent se zavezuje, da bod osebne podatke, zbrane v okviru te nagradne igre,
varoval v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo ter da jih ne bodo posredovali
tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.
(4) S Prijavo sodelujoči izrecno soglašajo, da v zvezi z nagradno igro dovoljujejo njegovo
fotografiranje in snemanje za promocijske aktivnosti producenta, kot tudi uporabo
vseh fotografij, posnetkov in podatkov za promocijske aktivnosti na spletnih straneh
in vseh drugih medijih.

9. člen

(reklamacije)
Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro ter v zvezi z nagradami lahko pošljete na
elektronski naslov: igor.stefancic@radio-kranj.si ali pokličete na številko 04/281 22 24.

10. 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.
Kranj, 01. 01. 2019

