Pravila in pogoji nagradne igre Grinijev zabavnik

1.

Organizacija in namen nagradne igre »Grinijev zabavnik«

Nagradna igra poteka pod organizacijo Javnega komunalnega podjetja Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230
Domžale. Glavni namen nagradne igre je osveščanje otrok na področju ekologije, pitne vode in ravnanja z
odpadki.
2.

Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi učenci 2. in 3. razreda osnovnih šol na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin,
Lukovica in Moravče, ki bodo oddali pravilno geslo.
3.

Trajanje in nagrade

Datum začetka nagradne igre je 24. 3. 2021, datum zaključka nagradne igre pa 24. 4. 2021. Učenci bodo preko
šole (organizator bo na slednje dostavil izvode) prejeli Grinijev zabavnik, ki bo vključeval nagradno geslo.
Tisti, ki ga bodo pravilno izpolnili kuponček z nagradnim geslom in ga do 24. 4. 2021 preko šole, pošte, elektronske
pošte ali neposredno dostavili na družbo Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale oz. ga do navedenega
datuma vpisali preko spletne strani www.grini.si/natecaj-2021, bodo sodelovali v nagradni igri.
Izmed vseh sodelujočih s pravilnim geslom bo po datumu zaključka nagradne igre, preko naključnega ročnega
žrebanja, izbranih 30 prejemnikov nagrad, 3 iz posamezne šole (v primeru šol s podružnicami se šteje matična
šola z vsemi podružnicami kot ena šola). V primeru, da bodo iz posamezne šole oddana manj kot 3 pravilna gesla,
bodo preostale nagrade porazdeljene med naključno izžrebane nagrajence, ki so oddali pravilno geslo, iz ostalih
šol.
Izžrebani prejemniki nagrad bodo objavljeni na spletnem mestu www.grini.si z dnem 3. 5. 2021. Podatke o
izžrebanih prejemnikih nagrad bodo prejele tudi šole, katere nagrajenci obiskujejo, da lahko otroke še dodatno
obvestijo o izžrebanih učencih.

OBVESTILO: Zaradi trenutnih razmer in ukrepov, ki so otežili potek šolskega dela, smo nagradno igro
podaljšali do 7. 5. 2021. Izžrebani prejemniki bodo tako objavljeni 10. 5. 2021.

4.

Pravila

V natečaju lahko tekmujejo vsi otroci 2. in 3. razredov osnovnih šol na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin,
Lukovica in Moravče.
V primeru navedbe nepopolnih podatkov oziroma če organizator utemeljeno sklepa, da so posredovani podatki
nepravilni oz. neresnični, si pridržuje pravico, da prijavo izloči, to zavede v zapisnik in izbere drugega nagrajenca.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
-

je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri,
udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno,
če ugotovi, da je bila prijava na kakršenkoli način neustrezna.

5. Prevzem nagrad
Po razglasitvi izžrebanih nagrajencev bodo nagrade za vsakega nagrajenca posredovane šolam (do 31. 05. 2021),
ki bodo nagrade podelile učencem v posameznem razredu. V primeru, da to ne bo mogoče zaradi zaprtja šol,
bodo nagrade poslane na naslov udeleženca, ki je naveden na kupončku.
Praktične nagrade ni mogoče zamenjati za plačilo protivrednosti v denarju. Prenos nagrade na tretjo osebo ni
možen. Ker vrednost praktičnih nagrad ne presega 42,00 EUR, se ne všteva v davčno osnovo v skladu z veljavnim
zakonom, ki ureja dohodnino. Prejemniki nagrad ne morejo zoper organizatorja uveljavljati nikakršnega zahtevka
(npr. glede kakovosti).
Rezultati žrebanja so dokončni – pritožbe niso možne.

V kolikor bo organizator zaznal zlorabo sistema prijavljanja, bo dotičnega sodelujočega izločil iz nagradne igre in
tehnično onemogočil nadaljnje sodelovanje, brez možnosti pritožbe. O zlorabi bodo po potrebi obveščeni tudi
pristojni organi.
6. Zbiranje in uporaba podatkov
Podatki o mladoletnih osebah (ime, priimek, naslov, elektronski naslov, razred in ime osnovne šole, ki jo
obiskujejo) in njihovih zakonitih zastopnikov se zbirajo na posebnem zbirnem mestu in so dostopni samo
organizatorju nagradne igre s člani komisije ob žrebanju. V primeru javne objave prispevkov na spletni strani
www.prodnik.si in www.grini.si se lahko objavijo tudi ime, priimek, razred in šola otroka. Podatke se zbira v
prisotnosti izobraževalnega delavca oziroma z dovoljenjem staršev ali skrbnikov. Podatki se uporabijo izključno v
namen nagradne igre. Ustvarjena zbirka osebnih podatkov bo izbrisana najkasneje 1 mesec po žrebanju, če zakon
ne določa drugače. Ne glede na navedeno pa so podatki objavljeni na spletnih straneh www.grini.si in
www.prodnik.si objavljeni do preklica oziroma največ 5 let od objave.
S prijavo sodelujoči v nagradni igri oz. zanje izobraževalni delavec, starš ali skrbnik dovoljuje, da organizator za
izvedbo nagradne igre shranjuje njegove osebne podatke do izbrisa. Sodelujoči v nagradni igri ima pravico do
vpogleda in popravka svojih osebnih podatkov ter lahko kadar koli pisno ali na drug način zahteva trajno ali
začasno prenehanje uporabe podatkov – v času trajanja nagradne igre in po njegovem zaključku do
izbrisa. Organizator bo izbrisal podatke v 15 dneh od podane zahteve. Preklic obdelave podatkov ne vpliva na
zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Organizator bo do izbrisa podatke hranil in varoval na primeren
način tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Šteje se, da je sodelujoči v nagradnem žrebanju oz. zanj izobraževalni delavec, starš ali skrbnik s poslanim geslom
sprejel pravila, ter se strinja oz. dovoljuje obdelavo osebnih podatkov, ki jih je pridobil za izvedbo nagradne igre,
in javno objavo imena in priimka, razreda in šole, ki jo obiskuje, na spletnih straneh www.grini.si in www.prodnik.si
ter po potrebi tudi v drugih medijih.
Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po Splošni uredbi EU o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU
2016/679 - GDPR) Zakonu o varstvu osebnih podatkov.

7. 0stalo
Organizator se zavezuje, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bo nagradna igra korektno izpeljana,
odgovornost pa ne vključuje primerov višje sile. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja

sila, logistične ovire, tehnične težave), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti
udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh
vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.
Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki oziroma vzroki na strani
javnosti. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil, da bi se s tem izognil zlorabi nagradne igre v škodo
sodelujočih. Za nagradno igro v celoti veljajo ta pravila; skrajšana in kratka pravila, ki se lahko objavijo, pa veljajo
kot smernice. Organizator bo o vseh spremembah nagradne igre obveščal udeležence z objavami na svojih spletni
straneh.
Vse pritožbe in reklamacije v zvezi z izvedbo nagradne igre rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se
organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi
tudi druge udeležence. V primeru dodatnih vprašanj ali nejasnosti pošljite elektronsko pošto na naslov grini@jkpprodnik.si.

