PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI »EUROPARKOVA SANJSKA POROKA«
K nagradni igri »Europarkova sanjska poroka« se lahko prijavijo pari, ki se želijo v letu 2017 poročiti
oz. skleniti zakonsko zvezo. V nagradni igri »Europarkova sanjska poroka« se bodo potegovali za
nagrado med vsemi prijavljenimi pari.
Nagrajeni par bo prejel nagrado v višini do maksimalne vrednosti 20.000 evrov, ki bo izročena v
materialni in/ali storitveni obliki za organizacijo in izvedbo poroke nagrajenega para, kot je to
opredeljeno v 5. členu teh pravil.
Med vsemi pravilno prijavljenimi pari bo žirija v prvi fazi nagradne igre izbrala in javno objavila pet (5)
finalnih parov. Zmagovalca med finalnimi petimi pari pa bo v drugi fazi nagradne igre z glasovanjem
na spletni strani sanjskaporoka.europark.si izbrala širša javnost.
Za potrebe oglaševanja in komuniciranja nagradne igre se v promocijo projekta »Europarkova sanjska
poroka« aktivno vključijo tudi izbrani finalni pari. Z izbranimi finalnimi pari bodo zato v fazi izbora
finalistov dogovorjeni načini sodelovanja v promocijskih aktivnostih, ki bodo v času projekta
»Europarkova sanjska poroka« potekale na organizatorjevi spletni strani, na družbenih omrežjih in
različnih drugih medijih širšega dosega.
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Organizator nagradne igre »Europarkova sanjska poroka« je podjetje EUROPARK d.o.o.,
Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).
Žirijo, ki bo izbirala finaliste nagradne igre, izbere in določi organizator in jih objavi na spletni strani
nagradne igre.
(2) Nagradna igra poteka od 4. januarja 2017 do vključno 20. marca 2017 na spletni strani:
sanjskaporoka.europark.si Nagradna igra je del projekta »Europarkova sanjska poroka«, ki bo
potekala od januarja do junija 2017.
(3) Vse informacije, ki jih uporabnik posreduje s sodelovanjem v nagradni igri, prejme organizator
nagradne igre, žirija, ki bo skrbela za izbor parov, ter izvajalec nagradne igre »Europarkova sanjska
poroka«, to je AV STUDIO d.o.o. Koroška cesta 55, 3320 Velenje.
(5) Nagrade za nagradno igro »Europarkova sanjska poroka« bo poleg organizatorja nagradne igre
prispevali tudi drugi partnerji nagradne igre (v nadaljevanju partnerji/pokrovitelji), ki v času priprave
nagradne igre še niso znani, jih bo pa tekom nagradne igre k sodelovanju povabil organizator.
POGOJI SODELOVANJA
2. člen

(1) V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V
nagradni igri se osebe prijavijo kot »PAR«, torej se na nagradno igro ne more prijaviti posameznik
brez sodelovanja bodočega zakonskega partnerja. Za sodelovanje v nagradni igri morata biti soglasna
oba partnerja in se kot partnerja oz. bodoči poročni PAR tudi prijavljata k sodelovanju.
V nagradni igri lahko sodelujejo le pari, ki imajo resno namero, da v letu 2017 sklenejo zakonsko
zvezo, in izpolnjujejo vse pogoje, da lahko zakonsko zvezo sklenejo skladno z zakonodajo RS.
Mladoletne osebe v nagradni igri »Europarkova sanjska poroka« ne morejo sodelovati.
Prijavljeni pari s prijavo v nagradno igro soglašajo, da bodo sodelovali v promocijskih in/ali
oglaševalskih aktivnostih, ki jih bo za potrebe promocije nagraden igre pripravil organizator v
sodelovanju z izvajalci.
V primeru hude bolezni sli smrti, ali katere koli druge okoliščine na strani nagrajenega para, zaradi
katere se poroka nagrajenega para ne bo mogla izvesti skladno s temi pravili, mora par o tem takoj
obvestiti organizatorja, ki nato skladno s pravili nagradne igre izbere drugi nagrajeni par. V primeru,
da to ni mogoče, organizator nagrade ne podeli.
(2) V nagradni igri bodo sodelovali »pari«, ki bodo na spletni strani sanjskaporoka.europark.si
skladno z navodili oddali v celoti izpolnjeno spletno prijavo, zapisali kratko motivacijsko pismo,
naložili skupno fotografijo in predstavitveni video posnetek ter potrdili strinjanje s Pravili in pogoji
nagradne igre.
(3) Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ga organizator EUROPARK d.o.o. ne
zaračunava.
(4) Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri.
Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo tudi:
 strošek dostopa do interneta in prenosa podatkov;
 strošek fotografij in video posnetka, ki se jih odda v okviru prijavnice;
 potni stroški povezani z uvrstitvijo para v ožji izbor finalistov in nagrajenega para;
 telefonske in druge stroške, povezane z izborom finalistov in nagrajenega para.
(5) V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni in zunanji pogodbeni sodelavci Europark d.o.o. ali
njihovi ožji družinski člani.
(6) Vsak posamezen PAR lahko k nagradni igri »EUROPARKOVA sanjska poroka« pristopi le enkrat.
POTEK NAGRADNE IGRE
3. člen
(1) PRIJAVA

Pari, ki izpolnjujejo v 2. členu opredeljene pogoje, se bodo lahko prek spletne strani
sanjskaporoka.europark.si, prijavili k sodelovanju v nagradni igri.
Prijava na spletni strani bo potekala od 4. januarja 2017 do 31. januarja 2017.
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico podaljšanja roka zbiranja prijav, ki bo v tem primeru
naknadno objavljen na spletni strani in FB strani organizatorja.
Ob prijavi morata partnerja, ki se prijavljata kot par, na spletni strani v okviru spletnega obrazca
oddati sledeče podatke in materiale:
- ime in priimek, e-naslov, telefonsko številko, stalni naslov (obeh partnerjev);
- skupno fotografijo para;
- predstavitveni video posnetek v dolžini 30 sekund;
- motivacijsko pismo v obsegu do 1500 znakov, kar je približno pol tipkane strani.
Ob prijavi morajo sodelujoči tudi potrditi, da se strinjajo s pogoji nagradne igre, ki so v celoti
objavljeni na spletni strani sanjskaporoka.europark.si.

(2) ŽIRIJA
Izmed vseh pravilno prijavljenih parov, bo v prvi fazi izbiranje finalnih parov opravila žirija, ki jo je k
sodelovanju povabil organizator in katere člani so uradno objavljeni na spletni strani nagradne igre
sanjskaporoka.europark.si.
Žirija bo izbor opravila po kriterijih, ki jih bo določila samostojno z dobrim namenom izbora najbolj
primernih parov za uvrstitev v finalni izbor. Kriteriji izbora so internega značaja, zato ne bodo javno
objavljeni, prav tako jih žirija ni dolžna predstaviti prijavljenim kandidatom. Žirija s svojimi
odločitvami odgovarja le organizatorju nagradne igre.
Prijavljeni pari se strinjajo, da lahko organizator nagradne igre vse prejete prijavne materiale
(podatke iz prijave, motivacijsko pismo, fotografijo in video predstavitev) preda v uporabo žiriji, saj
bo na osnovi teh materialov opravljen ožji izbor prijavljenih parov.
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi utemeljenih razlogov oz. zadržkov po potrebi zamenja
člane žirije pred začetkom skupnega odločanja žirije.

(3) ŽIRIRANJE IN IZBOR FINALISTOV
Med vsemi prijavljenimi pari bo žirija v prvem krogu izbrala širši krog parov, ki jih bo povabila na
osebne razgovore. Predvidoma bo v širši krog uvrščenih do 10 parov (številka ni dokončna in se bo
spreminjala glede na število prijav in zahteve žirije).
Na osnovi razgovorov bo žirija v drugem krogu izbrala 5 parov finalistov. Finalni izbor parov bo na
spletni strani organizatorja javno objavljen do vključno 14. februarja 2017.

Odločitev žirije je dokončna in nanjo ni mogoč ugovor ali pritožba.
Žirija si pridržuje pravico, da lahko med finaliste uvrsti tudi manjše število parov. Organizator si
pridržuje pravico, da zaradi postopkovnih potreb spremeni datum objave finalistov na kasnejši
termin.

(4) GLASOVANJE IN RAZGLASITEV PREJEMNIKA NAGRADE
Izbrani finalni pari bodo objavljeni na spletni strani sanjskaporoka.europark.si, kjer bo v drugi fazi
nagradne igre potekalo glasovanje širše javnosti.
V tej fazi projekta se izbrani finalni pari že vključijo tudi v promocijo projekta, saj si bodo na ta način
lahko zagotovili širšo podporo javnosti. Pari se bodo javnosti predstavili na organizatorjevi spletni
strani, FB omrežju in drugih družbenih omrežjih ter v medijih širšega dosega skozi različne aktivnosti,
zanimiva soočenja in enostavne naloge. Predstavitve in aktivnosti bodo promovirane v obliki
fotografij in različnih video filmov. O podrobnostih sodelovanja in terminskem načrtu sodelovanja v
promocijskih aktivnostih bodo finalni pari s strani organizatorja in izvajalca obveščeni v fazi izbiranja
finalnih parov.
Glasovanje na spletni strani bo potekalo po sledečem sistemu:
20.2. do 26.2. glasovanje med 5 finalisti (par z najmanj prejetimi glasovi se izloči iz glasovanja)
27.2. do 5.3. glasovanje med 4 finalisti (par z najmanj prejetimi glasovi se izloči iz glasovanja)
6.3. do 12.3. glasovanje med 3 finalisti (par z najmanj prejetimi glasovi se izloči iz glasovanja)
13.3. do 19.3. glasovanje med 2 finalistoma.
20. marca 2017 bo na spletni strani sanjskaporoka.europark.si objavljen par, ki je v glasovanju prejel
največ glasov in bo prejemnik nagrade.
Organizator si pridržuje pravico, da zaradi organizacijskih potreb projekta spremeni navedene
termine glasovanja.

(5) PRIPRAVA NA POROKO IN POROKA
Z zaključkom glasovanja in razglasitvijo nagrajenega para je nagradna igra Europarkova sanjska
poroka zaključena, vendar se nadaljuje promocija projekta »Europarkova sanjska poroka«, v kateri
aktivno sodeluje tudi nagrajeni par. O podrobnostih sodelovanja in terminskem načrtu sodelovanja v
promocijskih aktivnostih bodo finalni pari s strani organizatorja obveščeni v fazi izbiranja finalnih
parov.
Predstavitev poteka projekta Europarkova sanjska poroka je na voljo na spletni strani
sanjskaporoka.europark.si.

PRAVILA NAGRADNE IGRE
4. člen
(1) Datum začetka in zaključka nagradne igre je objavljen na spletni strani sanjskaporoka.europark.si,
kjer nagradna igra tudi poteka.
(2) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema te splošne pogoje sodelovanja v
nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani sanjskaporoka.europark.si.
(3) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (elektronskega naslova
oziroma podatkov iz 3. odstavka 8. člena Splošnih pogojev nagradnih iger) si organizator pridržuje
pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:





udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na
spletni strani ali jih ni izpolnil oz. jih ne izpolnjuje pravočasno;
v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

(4) Udeleženec s posredovanjem gradiva ob spletni prijavi organizatorju jamči, da razpolaga z vsemi
materialnimi avtorskimi upravičenji na predloženem gradivu in jih v celoti enkrat za vselej za vse
primere prenaša na organizatorja nagradne igre (prijavljeni par predloži skupno fotografijo in video
posnetek).
(5) S posredovanjem gradiva iz prejšnjega odstavka tega člena udeleženec podaja nepreklicno
soglasje za objavo, razstavo, tiskanje, distribucijo ipd., v delu ali celoti, brez omejitev glede
transformacij ali obdelave gradiva, v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, družbenih
medijih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre brez
pravice do nadomestila oz. plačila za nedoločen čas. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati,
odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala.
(6) V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade
podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem oz. soorganizatorjem v smislu
fotografiranja in video snemanja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega
gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, družbenih omrežjih, oglaševalskih
edicijah ali drugih medijih) organizatorja oz. soorganizatorja nagradne igre kot tudi
partnerjev/sponzorjev nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje
pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali
izgledu materiala.

NAGRADA

5. člen
(1) Maksimalna vrednost nagrade je 20.000 EUR. Nagrada ne bo izročena v denarni obliki, ampak bo
nagrajenemu paru podeljena v obliki različnih materialnih dobrin in storitev, ki so potrebne ob poroki
in za organizacijo poroke. Te so:
-

celotna organizacija poroke,
poročna obleka za ženina in nevesto,
poročna prstana,
poročni šopek,
poročna dekoracija (na sami civilni poroki v NS Europark, Pobreška c. 18, Maribor, in na
zabavi – šotoru),
glasba na poročni zabavi,
pogostitev za 100 svatov,
poročna torta,
darila za svate,
fotograf in razvijanje fotografij (foto knjiga),
snemanje poroke (poročni video),
poročno potovanje,
razna presenečenja za ženina in nevesto.

Konkretna vsebina zgornjim kategorijam nagrade bo opredeljena tekom priprav na poroko in bo v
fazi priprave na poroko predstavljena nagrajenemu paru ter je v izključni odločitvi organizatorja, pri
čemer bo sodeloval tudi nagrajeni par. Nagrada bo nagrajenemu paru izročena najkasneje do datuma
poroke (to je predvidoma 13. maja 2017).
Organizator ima popolnoma prosto presojo katere storitve bodo vključene. V kolikor bi bila končna
vrednost podeljene nagrade nižja od 20.000 EUR, nagrajeni par nima pravice zahtevati izplačila
razlike do vrednosti 20.000 EUR v gotovini ali kakšno dodatno nagrado.
(2) K nagradi bodo poleg organizatorja nagradne igre pristopili različni partnerji/pokrovitelji (npr.
trgovina s poročnimi oblačili, trgovina s čevlji, cvetličarna, organizacija poroke ipd.).
Partnerje/pokrovitelje bo k sodelovanju povabil in pridobil organizator nagradne igre. V tem primeru
se v promocijo ob nagradni igri vključi tudi sponzorja, s čimer nagrajeni par izrecno soglaša.
(3) Prejemnik nagrade se zavezuje, da bo od organizatorja in partnerjev/pokroviteljev v projektu
»Europarkova sanjska poroka« nagrade sprejel v obliki materiala ali storitev.
Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, ni izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV
6. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel prek zasebnega sporočila na svoj elektronski naslov, ki ga
je posredoval ob začetku nagradne igre in prek telefonskega klica organizatorja.
(2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru uvrstitve v ožji izbor parov ali
v primeru zmage na glasovanju organizator nagrajeni par objavi na spletni stran, FB strani in drugih
medijih javnega dosega, ki jih organizator uporablja za komuniciranje nagradne igre in projekta
»Europarkova sanjska poroka«.
(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

PREVZEM NAGRAD
7. člen
(1) Udeleženi par je upravičen do nagrade z razglasitvijo žreba. O tem pa bo obveščen skladno s temi
pravili.
(2) Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v
skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo
dohodnine od vrednosti podeljene nagrade obračuna in odvede organizator nagradne igre oz.
soorganizator ali drug sponzor, ki zagotovi nagrado.
(3) Za prevzem nagrade mora nagrajeni par ob pisnem pozivu organizatorja predložiti naslednje
osebne podatke: ime in priimek, točen naslov stalnega bivališča, kraj bivanja, davčno številko in
davčni urad. Za potrebe obveščanja o prevzemu nagrade nagrajenec sporoči tudi kontaktno
telefonsko številko.
Če nagrajenec v sedmih dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi
pravico do nagrade brez pravice do kakršnega koli nadomestila.

DOLŽNOSTI FINALISTOV IN NAGRAJENEGA PARA
8. člen
(1) Finalisti (5 izbranih parov s strani žirije) mora biti za pripravo promocijskih aktivnosti organizatorju
in izvajalcu nagradne igre na voljo od vključno 14. februarja 2017 do vključno 20. marca 2017 – to je v
času, ko na spletni strani poteka glasovanje. Zaradi potreb izvedbe projekta si organizator pridržuje
pravico, da se zgoraj navedeni termini spremenijo.
Nagrajeni par mora biti za pripravo promocijskih aktivnosti organizatorju in izvajalcu nagradne igre na
voljo tudi od 20. marca 2017 do vključno 13. maja 2017 – to je v času, ko se bodo izvajale priprave na
poroko in bodo k projektu pristopili partnerji/pokrovitelji nagrad (materialnih in/ali storitvenih); ter
prav tako za aktivnosti ob zaključevanju projekta – to je do konca junija 2017.

(2) Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da bodo v primeru izbora med 5 finalnih parov in v primeru
prejema nagrade sodelovali v promocijskih aktivnostih nagradne igre in projekta »Europarkova
sanjska poroka«, ki jih bo za potrebe oglaševanja in marketinških komunikacij predlagal organizator.
Promocijske aktivnosti bodo predvidoma vključevale sledeče medijske kanale:
- spletne strani organizatorja in partnerjev/sponzorjev nagradne igre;
- družbena omrežja (FB, Instagram, Snapchat ipd.) organizatorja in partnerjev/partnerjev
nagradne igre;
- medije širšega javnega dosega (tiskani mediji, spletni mediji, TV in RA), v katerih bo potekalo
oglaševanje ali PR aktivnosti v podporo projektu »Europarkova sanjska poroka«;
- in drugih medijih, ki bodo zainteresirani za objavo vsebin na temo Europarkove sanjske
poroke.
(3) Podrobnejše promocijske aktivnosti bo organizator predstavil finalistom v fazi izbora finalnih
parov (žiriranja) in tekom priprav na poroko nagrajenega para.
(4) Organizator se zavezuje, da bo promocijske aktivnosti snoval v luči ustaljenih praks oglaševanja in
marketinških komunikacij ter bo finaliste in nagrajenca v promocijskih aktivnostih prikazal v primerni
podobi, skladni z uveljavljenimi družbenimi normami.
(5) Časovna in vsebinska opredelitev dolžnosti v ožji izbor uvrščenih parov in nagrajenega para:
uporaba in objava fotografij ter predstavitvenih materialov posameznega para na spletnih straneh
organizatorja in partnerjev/pokroviteljev nagradne igre ter na spletnih ter družbenih omrežjih (FB,
Youtube, Instagram ipd.) velja za neomejeno obdobje (glede na potrebe organizatorja nagradne igre
in partnerjev/pokroviteljev projekta); uporaba fotografij in predstavitvenih video materialov
posameznega para v drugih medijih širokega javnega dosega velja za obdobje največ 5 let.

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV
9. člen
(1) Organizator Europark d.o.o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev
posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne
igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in
Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetem pri organizatorju.
(2) Organizator nagradne igre bo zaradi potreb izbora nagrajenega para seznam prijavljenih, njihove
podatke in prejete materiale (fotografije, video predstavitve) posredoval žiriji za potrebe izbora
finalnih parov »Europarkove sanjske poroke« in izbranim izvajalcem za potrebe izvedbe podpornih
komunikacijskih in promocijskih aktivnosti projekta ter izvedbe in organizacije poroke.
(3) Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do
katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti

za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani
udeležencev nagradne igre.
(4) Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do
preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje
zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave,
shranjevanja in uporabe:







elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri in posredovanja pisnih pozivov
organizatorja po nadaljnjem ravnanju v fazi izbora finalistov in kasneje v času glasovanja za izbor
nagrajenega para);
ime in priimek, rojstni datum, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, za
potrebe žiriranja, obveščanja o poteku izbora in obveščanja o načinu prevzema nagrade ter za
potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki
Sloveniji);
kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja tekom procesa izbora finalistov in
nagrajenega para);
davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z
veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

(8) V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa,
kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov,
skladno z veljavnimi predpisi.
(9) Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi
zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.
(10) Uporabniki podatkov so administrator spletne strani, organizator in izvajalec ter žirija, ki vodi
postopke izbora finalistov in nagrajenega para.
(11) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da mu lahko organizator pošilja brezplačna
splošna obvestila vezana na nagradno igro prek elektronske pošte ali telefonske številke iz 3. odst. 8.
člena teh pogojev do preklica tega soglasja oziroma do izpolnitve namena hrambe kontaktnih
podatkov.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
10. člen
(1) Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook
skupnosti, Instagram skupnosti in Snapchat skupnosti. Organizator ne prevzema nobene
odgovornosti za nespoštovanje pogojev uporabe družbenih medijev s strani udeležencev nagradne

igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice nastale kot rezultat objave
prispevkov na Facebook strani in drugih družbenih medijih.
(2) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako
zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
(3) O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z
objavami na spletni strani.
(4) Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah
v zvezi z nagradno igro naslovite na elektronski naslov: marketing@europark.si.

Maribor, 4. januar 2017

