Pravila igre
I. Področje uporabe pravil igre
Ta pravila igre (v nadaljevanju "pravila") je kot organizator nagradne igre (v nadaljevanju »organizator«)
objavil »ITC - Inovacijsko tehnološki grozd Murska Sobota« (naslov: Lendavska ulica 5A, 9000 Murska
Sobota.; matična številka 6028896000; davčna številka: SI51545535) za nagradno igro "SI-HU PRO"
(v nadaljevanju »igra«). Igra je na voljo v petih objavah (v nadaljevanju »objave«) na Facebook strani
SI-HU PRO - facebook.com/sihuproproject (v nadaljevanju »Facebook stran«).
Za posamezne naloge, povezane z izvajanjem igre je odgovorna družba Verus d.o.o. (sedež: Cesta k
Tamu 6, 2000 Maribor; matična številka: 1821415000; davčna številka SI64981746) (v nadaljevanju
»izvajalec«).
Ta pravila veljajo za igro, ki jo razpiše organizator, in za udeležence (v nadaljevanju »igralec«), ki
sodelujejo v igri v skladu s pogoji, določenimi v teh pravilih.
S sodelovanjem v igri igralec v celoti sprejema pogoje teh pravil igre, vključno z določbami o upravljanju
podatkov. Igralec se zaveda, da je njegova dolžnost, da se pred sodelovanjem v igri seznani z
določbami pravil igre, in se ne more sklicevati na to, da tega ni storil, da bi lahko prevzel obveznosti ali
pridobil ugodnosti. Če se igralec ne strinja s pogoji teh pravil ali ne izpolnjuje pogojev, ki so v njih
določeni, ne sme sodelovati v igri.
II. Osebe, udeleženci igre
V igri lahko sodelujejo le polnoletne fizične osebe s stalnim naslovom ali prebivališčem v Slovenji.
Sodelovanje v igri ni pogojeno s plačilom denarja, zagotovitvijo kakršne koli materialne vrednosti ali
nakupom katere koli organizatorjeve storitve ali izdelka proti plačilu.
Nadaljnji pogoj za sodelovanje je, da igralec sprejme ta pravila igre in Pravilnik o zasebnosti ter se
strinja z obdelavo svojih osebnih podatkov, kot je določeno v Pravilniku o zasebnosti.

Posamezni igralec lahko v igri sodeluje večkrat in si s tem poveča možnosti za prejem nagrade.
Nadaljnji pogoj za sodelovanje je, da morajo biti podatki, ki jih je igralec predložil, resnični. Organizator
si pridržuje pravico, da preveri podatke na podlagi kontaktnih podatkov, ki jih je posredoval igralec.
V igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju in izvajalcu, njuni podizvajalci, zastopniki, njihovi
zaposleni in sorodniki.
Izvajalec lahko iz igre izključi igralce, ki:
●

ob stiku z nami navede neresnične podatke;

●

posreduje podatke druge osebe;

●

zlorabi to igro oziroma katero koli igro ali promocijo, ki jih organizirata organizator in izvajalec;

●

na kakršen koli način povzroči ali poskusi povzročiti kakršno koli škodo organizatorju ali
izvajalcu;

●

poveča svoje možnosti za zmago na kakršen koli nepošten način, vključno s kakršno koli obliko
zlorabe računalnika;

●

uporablja aplikacijo IT za povečanje možnosti za zmago ali pridobitev nagrade na kakršen koli
način, ki avtomatizira katero koli dejanje, ki povečuje možnosti za zmago;

●

poskuša vplivati na potek igre na kakršen koli drug način, ki je v nasprotju z zakonom;

● krši katero koli določbo teh pravil igre ali Pravilnika o zasebnosti.
Organizator in izvajalec si pridržujeta pravico, da po lastni presoji presodita primere diskvalifikacije.
Organizator izbriše podatke izključenega uporabnika, razen podatkov, ki so potrebni za preprečitev
ponovnega vstopa. Izključeni uporabnik po izključitvi ne sme sodelovati v igri.
III. Postopek izvajanja igre, prijava in sodelovanje v igri
Za sodelovanje v igri mora igralec v času trajanja igre v skladu z navodili iz objav oddati komentar (v
nadaljnjem besedilu »prijava«) v okviru objav v skladu z navodili, navedenimi v objavah.
Posamezni igralec lahko v igri sodeluje z več prijavami. Veljavna prijava je komentar pod objavo, ki
vsebuje pravilen odgovor na vprašanje v prepoznavni obliki.

Prijave, ki ne bodo izpolnjevale formalnih in vsebinskih zahtev, opisanih v teh pravilih in posameznih
objavah, bodo samodejno diskvalificirane iz igre, veljavne prijave pa bodo računalniško zabeležene.
Izvajalec lahko iz igre izključi igralce, ki ne navedejo resničnih podatkov.
Izvajalec bo kot veljavne upošteval le tiste prijave, ki jih bodo oddali igralci s svojim registriranim profilom
na Facebooku. Če udeleženec ne uporablja profila na Facebooku ali e-poštnega naslova, ki ga je sam
registriral, organizator in izvajalec izključujeta vsakršno odgovornost v zvezi s spori, ki izhajajo iz pravice
do uporabe profila na Facebooku in e-poštnega računa v zvezi z natečajem.
Z oddajo prijave se udeleženec zaveda, da so vsebina, delovanje, prenos sporočil in podatkov ter hitrost
odziva tehnične infrastrukture igre odvisni od tehnologije strežnika in da lahko nanje negativno vplivajo
dejavniki, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva, kot so (med drugim) prekinitev povezave,
delovanje strežniških računalnikov, preobremenjenost omrežja, pokritost in vzdrževanje varne spletne
povezave. Organizator in izvajalec izključujeta vso odgovornost, ki izhaja iz določil tega odstavka.
Organizator lahko pregleda prijave, ali te ustrezajo pogojem pravila igre, in če prijave ali igralec, ki jih
je predložil, iz kakršnega koli razloga ne izpolnjujejo pogojev pravil, lahko igralca brez navedbe razloga
izključi iz tekmovanja.
Igralci, ki v nasprotju z duhom igre sodelujejo v ekipi pod imenom fizične osebe z lažnim profilom na
Facebooku, da bi s takšnim goljufivim ravnanjem povečali svoje možnosti za zmago, so lahko po presoji
izvajalca izključeni iz igre. Takšni igralci so na primer osebe, ki so povezane z namenom sodelovanja
v nagradnih igrah in drugih žrebanjih, ki usklajujejo svoja dejanja, da bi osvojile nagrade, in združujejo
delovanje več oseb pod enim imenom, s čimer drugim igralcem, ki želijo igrati pošteno, odvzamejo
možnost za zmago. Takšne osebe so tudi tisti, ki v igri sodelujejo z lažnimi podatki z namenom
nepošteno povečati svoje možnosti za zmago. Udeleženci ali igralci, ki sodelujejo pri nepoštenem
ravnanju, ki je opredeljeno v tej točki, so organizatorju in/ali izvajalcu dolžni povrniti vso škodo, ki jim je
bila povzročena v zvezi z igro.
Prijave, ki vsebujejo zlasti, vendar ne omejeno na (i) nespodoben jezik, (ii) spolno vsebino, (iii) žaljivke,
(iv) verski, politični, sovražni govor ali drug žaljiv jezik, (v) vsebujejo kakršno koli vsebino, ki ni vsebina
igre, ali kakršen koli zapis, ki ni v skladu s tematiko igre, (vi) so preneseni s spletne strani ali na kakršen
koli drug način, (vii) so oglaševalske narave, (viii) škodujejo ugledu organizatorja ali izvajalca, (ix) kršijo

avtorske pravice tretje osebe (x) bodo za namene igre štele za nepravilne. Udeleženec je odgovoren
za vsebino prijave in nosi izključno odgovornost za morebitne pravne ali finančne posledice. Če bi
katera koli tretja oseba v zvezi z natečajem uveljavljala kakršne koli zahtevke v zvezi z osebnostnimi
pravicami ali avtorskimi pravicami, je za takšne zahtevke odgovoren izključno igralec, izvajalec pa ima
pravico, da vse zahtevke, ki izhajajo iz takšnih zahtevkov, prenese na igralca. Organizator in izvajalec
si pridržujeta pravico, da s strani na Facebooku odstranita in iz ustreznega natečaja diskvalificirata
vsakega udeleženca, ki krši zgornja načela.
IV. Čas trajanja igre
Predviden čas trajanje igre: 1. april 2022 od 9.00 ure – 10. junij 2022 do 23.59. ure.
Žrebanje in objava rezultatov: sedmi dan po posamezni objavi (skupaj petkrat)
Igralci lahko v igri sodelujejo med začetnim in končnim časom, navedenim v posamezni objavi.
Izvajalec bo med prijavami, ki bodo veljavno oddani v času igre, ob vsaki objavi s pomočjo aplikacije
Commentpicker z naključnim žrebanjem izbral 20 prijav, tj. skupaj 5 x 20 prijav.
V. Nagrade
Med igro bo izžrebanih skupaj 100 nagradnih paketov, ki bodo vsebovali promocijske predmete v
različnih sestavah.
VI. Dobitniki, nadomestni dobitniki in njihovo obveščanje, predaja nagrad
Organizator bo nagrado za posamezno igro objavil v komentarjih pod objavami hkrati z objavo igre (v
nadaljevanju »nagrada«).
Izvajalec si pridržuje pravico, da med trajanjem igre spremeni nagrade in vsebino pravil ter jih nadomesti
z drugimi nagradami, ki so enakovredne dani nagradi, o čemer vnaprej obvesti igralce prek strani
Facebook.
Nagrada ni prenosljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino.
Izvajalec bo dobitnike nagrad obvestil najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po posameznem žrebanju
ali ugotovitvi osebe dobitnika na podlagi prijave (prikazano bo ime in priimek dobitnika (nadomestnega

dobitnika)), ki je bila predložena v objavi igre na strani Facebook, s čimer se vsi igralci izrecno strinjajo
s sodelovanjem v igri (v nadaljevanju "obvestilo"). Nagrajeni igralec potrdi obvestilo v petih delovnih
dneh po prejemu obvestila, tako da pošlje zasebno sporočilo na Facebookovo stran in navede natančne
osebne podatke (ime in priimek, naslov, telefonsko številko), ki so potrebni za dostavo nagrade. Če
zmagovalec v zgoraj navedenem roku ne potrdi obvestila ali ne posreduje podatkov, potrebnih za
dostavo nagrade, bo nagrajenčeva prijava izločena.
Nagrado bo izvajalec posameznemu dobitniku poslal po pošti ali paketni službi na naslov, ki ga je
igralec navedel ob potrditvi obvestila. Stroške poštnine krije izvajalec. Izvajalec bo nagrado poskušal
dostaviti enkrat, in sicer v 10 koledarskih dneh od datuma žrebanja/ dobitnika, vendar najpozneje do
10. junija. Če dobitnik ne izpolni te obveznosti sodelovanja in zaradi tega ne pride do izročitve nagrade,
se ta okoliščina ne bo štela za krivdo organizatorja ali izvajalca. Izvajalec ne bo mogel zagotoviti druge
priložnosti za prevzem nagrade.
Izvajalec bo iz nagradne igre izključil vsako prijavo, pri kateri nagrade ni mogoče izročiti ali prenesti
igralcu, ki jo je prijavil, ker osebni podatki, navedeni v nagradni igri ali v potrditvi obvestila, niso resnični,
so nepopolni ali napačni ali ker igralec, ki je poslal prijavo, iz kakršnega koli drugega razloga ne
izpolnjuje zahtev, določenih v teh pravilih. Organizator in izvajalec ne odgovarjata za škodo, ki bi nastala
zaradi napačnih podatkov, ki jih je posredoval igralec.
Če je dobitnik diskvalificiran, bo nadomestni dobitnik izbran med preostalimi kandidati na enak način,
kot so bili izžrebani dobitniki. Način obveščanja nadomestnih dobitnikov in dostave nagrad bo enak, kot
je opisano zgoraj.
VII. Druge določbe
Nagrade so neprenosljive in jih ni mogoče zamenjati za gotovino.
Izvajalec si pridržuje pravico do enostranske spremembe teh pravil. Izvajalec bo objavil spremenjena
pravila igre, vse spremembe pa bodo začele veljati šele po objavi. Izvajalec ni dolžan igralcem poslati
posebnega obvestila o spremembah.

V primeru zlorabe ali suma zlorabe med igro si izvajalec pridržuje pravico, da začasno prekine ali
zaključi igro ali izključi povzročitelja zlorabe iz igre. V takem primeru organizator in izvajalec izključujeta
vso odgovornost.
Organizator in izvajalec nista odgovorna v primeru, če strani na Facebooku v času trajanja igre zaradi
tehničnih razlogov začasno niso na voljo. Udeleženec se zaveda, da so vsebina, delovanje, prenos
sporočil in podatkov ter hitrost odzivanja tehnične infrastrukture igre odvisni od tehnologije strežnika in
da lahko nanje negativno vplivajo dejavniki, na katere organizator in izvajalec nimata vpliva, kot so
(med drugim) izpad povezave, delovanje strežniških računalnikov in vzdrževanje varne omrežne
povezave. Organizator in izvajalec izključujeta vso odgovornost, ki izhaja iz tega odstavka.
Organizator in izvajalec nista odgovorna za kakršno koli škodo ali neprijetnosti, ki jih igralec utrpi zaradi
dejstva, da ni ravnal s potrebno skrbnostjo, da je predložil neresnične ali netočne informacije ali da ni
bil na voljo na podlagi posredovanih informacij.
Igralci lahko svoje pritožbe in ugovore naslovijo neposredno na izvajalca, ki bo storil vse, kar je v njegovi
moči, da bi morebitne kršitve odpravil in popravil. Izvajalec bo preučil pritožbe, ki mu bodo predložene,
ter igralca obvestil o svojem stališču in sprejetih ukrepih.
Informacije o igralčevih pravicah v zvezi z upravljanjem podatkov so na voljo v informacijah o upravljanju
podatkov. Igralec lahko pri pristojnem organu vloži pritožbo v zadevah, ki ne štejejo za področje varstva
osebnih podatkov oziroma pri pristojnem sodišču vloži tožbo za uveljavitev svojega zahtevka.
Murska Sobota, 21. 03. 2022

»Nagradna igra je del spletne marketinške kampanje v okviru projekta Sl-HU PRO (SlHU232), ki se izvaja v
sklopu Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska. Izvajanje projekta sofinancira Evropski
sklad za regionalni razvoj.«

