Pogoji sodelovanja in navodila v nagradnem natečaju “Življenje na Krasu in
Brkinih se vrti naprej”

1. Organizator nagradnega natečaja
Organizator nagradnega natečaja je Območna razvojna agencija Krasa In Brkinov d.o.o, Partizanska ulica
4, 3210 Sežana (v nadaljevanju ORA).

2. Trajanje nagradnega natečaja
ORA v času med 16.11. 2020 in 20.12. 2020 organizira nagradni natečaj za udeležence v pobudi enotne
okrasitve Krasa in Brkinov pod sloganom »Življenje na Krasu in v Brkinih se vrti naprej« .

3. Potek nagradnega natečaja
V nagradnem natečaju Življenje na Krasu in v Brkinih se vrti naprej posameznik sodeluje tako, da okrašeno
kolo ali del kolesa razstavi v izložbi, v pisarni, na delovišču ali pa doma, na balkonu, terasi, domačem
dvorišču... Kolo, ki ga uporabi za okrasitev, je lahko staro, obrabljeno, leseno, majhno, otroško, lahko je
tudi del kolesa ali pa kolo kot del starega voza. Izbira kolesa in njegova okrasitev je prepuščena
ustvarjalnosti vsakega posameznika. Zaželeno je, da je okrasitev nadgrajena z lučkami.
Posameznik okrasitev fotografira in eno fotografijo pošlje organizatorju na elektronski naslov kot
navedeno v točki 4.
Nagradna igra poteka od 16.11. 2020 od 9.00 do 20.12. 2020 do 23.59, pri čemer je vključevanje v
nagradno igro mogoče do 20. 12. 2020 do 23.59. Organizator bo prispele fotografije pregledal, izbral 10
najbolj izvirnih okrasitev in si jih ogledal ter jih fotografiral na terenu. Razglasitev nagrajencev bo v četrtek,
30. decembra 2020, nagrade pa bodo podeljene po novoletnih praznikih.

4. Sodelovanje v nagradnem natečaju
Na natečaju lahko sodelujejo fizične osebe z stalnim prebivališčem v občinah Divača, Hrpelje – Kozina,

Komen, Miren – Kostanjevica in Sežana ali pravni subjekti, ki imajo v teh občinah registrirano in
delujočo dejavnost (če pošiljajo fotografijo izložbe ipd.). Prav tako se mora nahajati okrašeno kolo v teh
občinah. Posameznik lahko sodeluje v nagradnem natečaju na način, da svojo okrasitev kolesa fotografira
in fotografijo pošlje do 20.12.2020 na elektronski naslov enotnaokrasitev@gmail.com.

Za dodatna pojasnila v zvezi s pošiljanjem fotografije se lahko pokliče na tel. št 041 653 401.
Fotografija naj bo kvalitetna, ni pa to kriterij za nagrado, dajemo poudarek ustvarjalni okrasitvi.
Za posamezno okrasitev sodelujoč pošlje le eno fotografijo z naslednjimi podatki: ime in priimek / naziv
pravnega subjekta, naslov, kraj, poštno številko in telefonsko številko. S pošiljanjem se smatra, da avtor
dovoljuje uporabo fotografije za namene projekta ter promocije Krasa in Brkinov tudi v prihodnje. Pravico
do uporabe fotografij pridobi ORA Krasa in Brkinov d.o.o.

Izpolnitev teh korakov je pogoj za sodelovanje. V kolikor udeleženec nagradnega natečaja katerega od
korakov ne izpolni (ne posreduje popolnih podatkov), ga organizator nagradnega natečaja ne obravnava
kot sodelujočega.
V nagradnem natečaju ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradnega natečaja, ter vsi, ki so
kakor koli povezani s pripravo natečaja in njihovi ožji družinski člani. V nagradnem natečaju lahko
sodelujejo polnoletne osebe, ki se strinjajo z javno objavo imena in priimka (ali drugačnega poimenovanja,
če posameznik kot ime in priimek na družbenih omrežjih uporablja drugačno poimenovanje).

5. Sklad v natečaju
10 izvirnih okrasitev na Krasu in v Brkinih so vključene občine pripravile posebna presenečenja v vrednosti
40 EUR za posamezno nagrado.

6. Podelitev nagrad
Razglasitev nagrajencev bo v četrtek, 30. decembra 2020. Nagrade bodo podeljene po novoletnih
praznikih. 10 najbolj izvirnih okrasitev bo izbrala 3 članska komisija v sestavi Tjaša Brajdih, Alan Kosmač in
Marko Pleterski, ki bo prispele fotografije pregledala, si jih ogledala ter jih fotografirala tudi na terenu.

7. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrade
O izidu nagradnega natečaja oziroma o 10 najbolj izvirnih okrasitev bodo sodelujoči obveščeni preko
direktnega telefonskega klica.
Nagrajenci za potrebe sodelovanja in pošiljanja nagrade zagotovijo ime, priimek in naslov, nagrade
prejmejo po pošti, odposlane bodo najkasneje v 14 dneh od zaključka nagradnega natečaja. Takrat se bodo
dogovorili tudi glede prevzema oz. pošiljanja nagrade.
S sodelovanjem v nagradnem natečaju se udeleženec natečaja strinja z objavo osebnih podatkov (ime,
priimek ali drugo poimenovanje, če ga uporablja) v drugih medijih, v okviru zakona o varovanju osebnih
podatkov.

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 nagradnega natečaja. S sodelovanjem v
nagradnem natečaju sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z natečajem. Nagrajenci in celotna pravila
nagradnega natečaja so objavljena na spletni strani visitkras.info in Facebook strani Visitkras.
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 nagradnim natečajem, je
pristojno Okrajno sodišče v Sežani.

Sežana, 16.11. 2020
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