
PRAVILA IN POGOJI FACEBOOK NAGRADNE IGRE YOUTHWIKI 

1. Splošne določne 

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »Youth Wiki poletni izziv« (v nadaljevanju: nagradna 
igra). Šteje se, da sodelujoči s sodelovanjem pristane na vsa pravila in pogoje nagradne igre. 

2. Organizator 

Organizator nagradne igre je Movit Zavod za razvoj mobilnosti mladih, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana 
(v nadaljevanju: organizator). 

3. Namen nagradne igre 

Nagradna igra je organizirana z namenom promocije spletne platforme nacionalnih mladinskih politik 
Youthwiki. 

Nagradna igra ni sponzorirana, potrjena, administrirana oziroma kakorkoli povezana s socialnim 
omrežjem ali podjetjem Facebook. 

4. Trajanje nagradne igre 

Nagradna igra poteka na Facebook strani https://www.facebook.com/mladivakciji/. 

Nagradna igra poteka od 12. julija 2020 od 12. 00 ure do 12. avgusta 2020 do 12. ure  

5. Pogoji sodelovanja v nagradni igri 

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije (v nadaljevanju: udeleženci) 
z izjemo zaposlenih v našem zavodu in povezanih družbah ter oseb, ki kakorkoli neposredno sodelujejo 
pri izvedbi nagradne igre. 

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki, ki se pridružijo Facebook 
strani Movit, nagradno objavo všečkajo in v komentar zapišejo pravilni odgovor na zastavljeno nagradno 
vprašanje. Šteje se, da se sodelujoči z vpisom odgovora v komentar in s sodelovanjem, strinjajo z vsemi 
pogoji te nagradne igre in jih v celoti sprejemajo. 

S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec dovoljuje, da se njegovo ime in priimek ali uporabniško ime 
Facebook profila objavita na Facebook strani Movit. 

Nagrajenec se odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom do organizatorja in izvajalca. 

6. Pogoji in načini sodelovanja v nagradni igri 

Način sodelovanja v nagradni igri: 

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času nagradne igre v komentar pod objavami na Facebook strani 
sodeluje v zastavljenem izzivu. 

7. Izbor nagrajencev: 

Izbor nagrajencev bo potekal na podlagi žrebanja. Med sodelujočimi, ki bodo sodelovali v izzivu v skladu 
z določili 5. člen, bomo izžrebali 5 nagrajenk/-cev, ki bodo prejeli nagrado. 

Ime nagrajenca bo objavljeno na Facebook strani https://www.facebook.com/mladivakciji/. 

7. Nagrada: 

https://www.facebook.com/mladivakciji/
https://www.facebook.com/mladivakciji/


Promocijski material. 

Organizator si pridržuje pravico do ne podeli nagrade iz nagradnega sklada, v kolikor presodi, da 
sodelujoči v nagradni aktivnosti kršijo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni aktivnosti. Plačilo 
akontacije dohodnine skladno z veljavno dohodninsko zakonodajo ni potrebno. 

8. Podeljevanje nagrad: 

Dobitnik nagrade bo objavljen na Facebook strani https://www.facebook.com/mladivakciji/ in bo 
obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku. 

9. Druga določila 

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. 
Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad ne bodo imeli nobenega vpliva na 
pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s 
temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno 
pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od 
nagrajenega. 

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot 
posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno 
strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabne mreže Facebook ter 
posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti 
za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali 
nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, 
na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora 
prek svoje Facebook strani obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za 
nastalo škodo. 

10. Varstvo osebnih podatkov: 

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade. 

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov in jih brez izrecnega 
dovoljenja sodelujočega v nagradni aktivnosti ne bo hranil, obdeloval, uporabljal ali posredoval tretjim 
osebam. 

Pridobljene osebne podatke bo organizator, skrbno varoval in uporabljal skladno z zakonom ter samo za 
namen, za katerega so pridobljeni. Varstvo osebnih podatkov je zagotovljeno z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov. 

Ljubljana, 10. julija 2020 
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