Pravila in splošne določbe nagradne igre #kuhajdoma
1. Splošne določbe
Organizator nagradne igre »#kuhajdoma« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Društvo za razvoj
kmetijstva in turizma planta, Coljava 5, 6223 Komen, (v nadaljevanju organizator). Nagradna
igra traja od 20.3.2020 do 24.4.2020 do 20h. Namen nagradne igre je promocija DIVJIH OKUSOV
KRASA in znamke vključenih kraških ponudnikov. Nagradna igra ni na noben način povezana s
Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Facebook je izvzet
iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije
bodo posredovani organizatorjema.
2. Kdo lahko sodeluje v nagradni igri
V nagradni igri, ki poteka na Facebook strani DOŽIVETO OKUŠANJE KRASA (v nadaljevanju:
Facebook stran), lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno
prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo le ob
soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki nagrade mladoletniki, starši oz. zakoniti
zastopniki pisno odobrijo prevzem nagrade. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so
zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.
3. Način sodelovanja v nagradni igri
V času trajanja nagradne igre bo vsak četrti dan objavljen en nov recpet za pripravo jedi, napitkov
idr. dobrot. V nagradni igri sodeluje vsak, ki bo na Facebook strani pod komentarje objavljenih
receptov komentiral objavo nagradne igre, ali v komentar pod objavljen recept objavil fotografijo
svojega kulinaričnega krožnika – odvisno od zapisa v objavi. Med vsemi, ki bodo to storili do 19:00
na dan žreba posamezne objave objavljene na Facebook strani, bomo izžrebali 1 osebo, ki bo
prejela nagrado. S tem, ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi
pogoji sodelovanja. Vsak posameznik lahko z enim Facebook profilom enkrat odgovori/poda
komentar oz. objavi fotografijo. Nagradna igra se zaključi 24.4.2020 ob 20h. Organizator si dopušča
pravico, da iz nagradne igre izloči vse komentarje, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni,
grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih
uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, vsebujejo sovražni govor v
zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oz. kakorkoli drugače žalijo

določeno skupino ljudi, vsebujejo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovor
k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.
4. Nagradni sklad in podelitev nagrad
Nagrada je 3 hodni meni za 1 oebo (v vrednosti 19,00 €) iz promocijske akcije Divji okusi Krasa
2020, več o akciji na www.visitkras.info. Nagrajencem nagrado pošljemo po elektornski pošti.
Organizator bo med avtorji vseh objavljenih komentarjev oz. fotografij izžrebal enega nagrajenca
vsake štiri dni, ki bo prejel nagrado. Nagrajenci bodo objavljeni tudi v Facebook zapisku, kjer so
objavljena ta Pravila in pogoji. Avtorji komentarjev bodo obvestilo o nagradi prejeli prek
zasebnega Facebook sporočila. Avtor nagrajenega komentarja mora v roku enega dne od obvestila
prek zasebnega sporočila na FB strani sporočiti svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, občino
bivanja, telefonsko številko in e-naslov. Če nagrajenec ne bo poslal popolnih podatkov, organizator
nagrade ni dolžen dodeliti. Nagrada ni zamenljiva za denarno protivrednost ali za druge izdelke.
5. Varovanje osebnih podatkov
Organizator nobenih podatkov, zbranih v nagradni igri, ne bo hranil dlje, kot je potrebno za
namene obveščanja o nagradni igri in pošiljanja nagrad. Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da
organizator kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih
podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ((ZVOP-1A) Uradni list
RS, št. 67/2007). Organizator se zavezuje, da bo podatke uporabljal izključno za namene, navedene
v prejšnjih odstavkih, in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi
izvedbe nagradne igre. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli pisno po pošti ali prek enaslova drustvo.planta@gmail.com zahtevajo, da v 10 delovnih dneh od oddaje zahtevka
prenehata uporabljati njihove osebne podatke za namene nagradne igre.
6. Končne določbe in odgovornost organizatorja
Organizator si pridržujeta pravico do spremembe pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali
komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator
udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Doživeto okušanje Krasa. Organizator ne
prevzema nikakršne odgovornosti za: - nedelovanje Facebook strani Doživeto okušanje Krasa ter
posledice nedelovanja, ne glede na razloge - vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi
sodelovanja v nagradni igri - vsakršne posledice ob koriščenju nagrad. Za dodatne informacije
lahko pišete na drustvo.planta@gmail.com .
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