
Pogoji sodelovanja in navodila v nagradni igri #martinujemvarno 

 

1. Organizator nagradne igre  

Organizator nagradne igre je Območna razvojna agencija Krasa In Brkinov d.o.o, Partizanska ulica 4, 3210 

Sežana (v nadaljevanju ORA).  

 

2. Trajanje nagradne igre  

ORA v času med 30. 10. 2020 in 10. 11. 2020 organizira nagradno igro za uporabnike družbenega omrežja 

Facebook na Facebook strani Martinovanje na Krasu https://www.facebook.com/martinovanjekras. V 

nagradni igri je mogoče sodelovati do 10. 11. 2020 do 23. 59. 

 

3. Potek nagradne igre  

V nagradni igri #martinujemvarno posameznik sodeluje tako, da na svojo profilno sliko naloži Facebook 

okvir #martinujemvarno (ki je na voljo v objavi, na kateri je jasno označeno, da gre za nagradno igro ali 

povezavi http://bit.ly/martinujvarno) ter v opis z okvirjem opremljene fotografije dopiše 

#martinovanjenakrasu. Izpolnitev obeh korakov je pogoj za sodelovanje. V kolikor udeleženec nagradne 

igre katerega od korakov ne izpolni, ga organizator nagradne igre ne obravnava kot sodelujočega v 

nagradni igri. 

Nagradna igra poteka od 30. 10. 2020 ob 9.00 do 10. 11. 2020 ob 23.59, pri čemer je vključevanje v 

nagradno igro mogoče do 10. 11. 2020 do 23.59. Organizator bo 11. 11. 2020 po 11. uri izvedel žrebanje, 

20 nagrajencev pa objavil na Facebook strani Martinovanje na Krasu 

https://www.facebook.com/martinovanjekras.  

 

4. Sodelovanje v nagradni igri  

Posameznik lahko sodeluje v nagradni igri na način, da na svojo profilno sliko naloži Facebook okvir 

#martinujemvarno (ki je na voljo v objavi, na kateri je jasno označeno, da gre za nagradno igro ali povezavi 

http://bit.ly/martinujvarno) ter v opis z okvirjem opremljene fotografije dopiše #martinovanjenakrasu. 

Izpolnitev obeh korakov je pogoj za sodelovanje. V kolikor udeleženec nagradne igre katerega od korakov 

ne izpolni, ga organizator nagradne igre ne obravnava kot sodelujočega v nagradni igri. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre, ter vsi, ki so kakor koli 

povezani s pripravo nagradne igre in njihovi ožji družinski člani. V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne 

osebe, ki se strinjajo z javno objavo imena in priimka (ali drugačnega poimenovanja, če posameznik kot 
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ime in priimek na omrežju Facebook uporablja drugačno poimenovanje) na Facebook strani Martinovanje 

na Krasu.  

5. Nagradni sklad  

20 nagrad za nagradno igro #martinujemvarno priskrbi organizator in so javno znane ob začetku nagradne 

igre. Nagradni sklad obsega 20 steklenic vina ponudnikov, ki so vključeni v promocijsko kampanjo 

Martinovanje na Krasu 2020 - #martinujemvarno. Posamezna nagrada vsebuje steklenico vina naključno 

izbranega ponudnika.  

 

6. Podelitev nagrad  

Nagradna igra #martinujemvarno poteka na Facebook strani Martinovanje na Krasu. Nagrade so 

podeljene ob žrebu nagrad 11. 11. 2020 po 11. uri. Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni z 

neposrednim Facebook sporočilom. 

 

7. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade  

O izidu nagradne igre oziroma o izžrebancih bodo sodelujoči obveščeni na Facebook strani Martinovanje 

na Krasu in preko direktnega sporočila na družbenem omrežju Facebook. Nagrajenci za potrebe pošiljanja 

nagrade zagotovijo ime, priimek in naslov, nagrade prejmejo po pošti, odposlane bodo najkasneje v 14 

dneh od zaključka nagradne igre.  

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, lahko nagrado prevzamejo njegovi starši ali skrbniki.  

S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec nagradne igre strinja z objavo osebnih podatkov (ime, 

priimek ali drugo poimenovanje, če ga uporablja) v drugih medijih, v okviru zakona o varovanju osebnih 

podatkov.  

V primeru, da se nagrajenec v roku 14 dni ne odzove na poslano sporočilo in ne posreduje svojih podatkov 

za pošiljanje nagrade, ali se drugače ne dogovori za prevzem nagrade, nagrajenec izgubi pravico zahtevati 

prevzem nagrade.  

 

8. Davčne obveznosti  

Nagrad ni mogoče izplačati v gotovini. Zaradi simbolne vrednosti nagrad ni potrebno plačilo davka.  

 

9. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika  

Navedeni osebni podatki so namenjeni identifikaciji izžrebanca in podeljevanju nagrad. Organizator 



osebnih podatkov ne bo hranil ali obdeloval za druge namene.  

 

10. Splošni pogoji sodelovanja  

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri 

sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Nagrajenci in celotna pravila nagradne igre so 

objavljena na spletni strani visitkras.info in Facebook strani Martinovanje na Krasu.  

V primeru spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, 

elektronski ali kateri koli drugi obliki. V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradno igro, je pristojno 

Okrajno sodišče v Sežani.  

 

Sežana, 29. 10. 2020   

 

Območna razvojna agencija Krasa in 

Brkinov, d.o.o. 

Aleš Vodičar, direktor 


