
Pravila in pogoji ŠKL nagradne igre »UTRINEK Z DANO« 
 

Splošne določbe 
V skladu s temi pravili organizator Zavod ŠKL Ljubljana, Brezovce 9, 1236 Trzin (v nadaljevanju: organizator) 
prireja nagradno igro »Utrinek z Dano« (v nadaljevanju: nagradna igra).  
 
Nagradna igra bo potekala na območju Republike Slovenije v obdobju od 24.1.2012 do 10.4.2012. Nagradna 
igra poteka na osnovnih in srednjih šolah, na katerih organizator izvaja svoje projekte v šolskem letu 
2011/2012.  
 
Pogoji sodelovanja v nagradni igri 
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi uporabniki omrežja Facebook, ki so državljani Evropske unije s stalnim 
bivališčem v Republiki Sloveniji  (fizične osebe), starejši od 15 let in so oboževalci Facebook strani 
http://www.Facebook.com/fanskl. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejme ta pravila in pogoje 
sodelovanja. Sodelujoči, mlajši od 18 let, morajo imeti soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za 
sodelovanje v nagradni igri in bodo morali glavno nagrado prevzeti v spremstvu  staršev oz. zakonitih 
zastopnikov. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli 
sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.  
 

Kako sodelovati v nagradni igri 
V nagradni igri je možno sodelovati na 3 načine: 
 

1. Preko ŠKL spletne strani Facebook: 
Nagradna igra poteka na zidu ŠKL Facebook strani http://www.Facebook.com/fanskl. 

2. Preko e-naslova info@skl.si: 
Za sodelovanje v nagradni igri uporabnik na e-naslov info@skl.si pošlje fotografijo, ki mora vsebovati 
vsaj en izdelek Dana. V zadevo mora uporabnik napisati:  

a. Naziv nagradne igre »UTRINEK Z DANO«  
b. Osebne podatke: ime, priimek, naslov in Facebook prikazno ime.  

3. Preko tiskanih letakov oz. kuponov, ki so na voljo od 24.1. na tedenskih ŠKL tekmah:  
Oseba kupon izpolni in ga odda v nagradno škatlo, ki jo ŠKL ekipa prinese s sabo na tekmo.  
 

S sodelovanjem se udeleženec nagradne igre strinja in potrjuje Pravila in pogoje nagradne igre »Utrinek z 
Dano«, ki so objavljeni na www.skl.si.  
Organizator bo fotografije objavljal na zidu http://www.Facebook.com/fanskl . Posameznik se lahko na 
fotografiji označi (potega) in označi tudi svoje prijatelje. Komisija bo pri ocenjevanju delno upoštevala tudi 
komentarje in število "lajkov" pod posamezno fotografijo. Izmed vseh objavljenih slik bo izbrana najbolj 
zanimiva, ki najbolje prikazujejo, sporočilo: "Utrinek z Dano".  Zmagovalca določi komisija določena s strani 
organizatorja.  
Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri sprejema pravila nagradne igre in se strinja, da bodo njegovi podatki 
(ime in priimek ali FB prikazno ime), če bo izžreban, objavljeni na zidu Facebook strani 
http://www.Facebook.com/fanskl ter na www.skl.si in da bo na poziv organizatorja v roku 14 dni posredoval 
podatke, potrebne za dostavo nagrade.  
Žrebanje oziroma določitev zmagovalca s strani komisije ne bo javna. Rezultat nagradne igre je dokončen. 
Pritožba ni mogoča.  
Neprimerne vsebine in komentarji bodo odstranjeni. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. 
Osebe, mlajše od 18 let morajo pridobiti soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov  za posredovanje 
osebnih podatkov organizatorju.  
 

Izjava o avtorskem delu in druga pravila  
- Sodelujoči jamči, da je posredovana fotografija njegovo avtorsko delo, oziroma da je s strani avtorja 

pridobil vsa potrebna soglasja za javno objavo v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah. Če 
se ugotovi, da sodelujoči ni avtor fotografije, se fotografija izloči iz izbora, sodelujoči pa v nagradni igri 
ne sme več sodelovati. Obenem sodelujoči, ki je poslal fotografijo, ki ni njegovo avtorsko delo, 
sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske fotografije.  
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- Organizator nagradne igre izključujejo vsakršno lastno odgovornost v zvezi z objavo neavtorskih 
fotografij. Vse posledice takšne objave nosi izključno sodelujoči. 

- Fotografije, ki so bile deležne kakršnekoli naknadne grafične obdelave v zato specializiranih grafičnih 
programih ne bomo sprejemali. Če se v kasnejšem pregledu ugotovi, da je bila fotografija digitalno 
obdelana se izloči iz nagradne igre. Edini poseg, ki je dovoljen je zmanjšanje velikosti pixlov (točk) 
prejete fotografije zaradi lažjega pošiljanja preko e-pošte.  

- Zaželeno je, da je prejeta fotografija v formatu jpg in primerne resolucije za objavo.  
- Fotografij s prenizko resolucijo, slabe kvalitete ali fotografij, pod katerimi avtor ni naveden organizator 

ne bo objavil na »fanpage«. S tem fotografija tudi ne bo sodelovala v izboru za nagrade.  
 

Nagradni sklad 
Glavna nagrada: 

 1 x Glavna nagrada Fotoaparat Nikon coolpixl 120 ultra zoom 
Ostale nagrade: 

 10 x majčka ŠKL & Dana (tedensko se podeli 1 majica; nagrajenec/-ka je objavljena na spletni strani 
www.skl.si v zavihku Nagradne igre (Pravila) in tudi omenjeni v tedenski oddaji ŠKL (vsako nedeljo ob 
11h na Kanalu-A). 
   

Izbor nagrajencev in prevzem nagrad: 
Izbor najboljših fotografij in izbor zmagovalne fotografije bo izveden dne 10.4.2012, glavna nagrada (fotoaparat) 
pa bo najavljena in nagrajencu/nagrajenki podeljena na prireditvi ŠKL FINALE, ki bo potekala 24. in 25. aprila 
2012 v Kopru, seveda če bo nagrajena oseba tam prisotna, sicer se fotoaparat prevzame na sedežu podjetja ŠKL 
oz. po dogovoru.  
V končnem izboru nagrajencev avtomatično sodelujejo vsi uporabniki, ki so v času trajanja nagradne igre poslali 
vsaj eno fotografijo, ki ustreza pogojem (opisani zgoraj v  »Kako sodelovati v nagradni igri«).  
 
V finalnem žrebanju bo en uporabnik prejel fotoaparat, v tedenskih žrebanjih, ki se bodo na sedežu Zavoda ŠKL 
izvajali po spodnjem razporedu, pa bo med vsemi udeleženci nagradne igre podeljena 1 T-shirt majica: 
 
Datumi tedenskih žrebanj (10x) za T-shirt majico Dana: 
v januarju: 31.1.2012 
v februarju: 7., 14., 21. in 28.2.2012  
v marcu: 6., 13., 20. in 27.3.2012 
v aprilu: finalno žrebanje 10.4.2012  
 
Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen. 
 

Komisija 

Komisija bo izbirala med vsemi sodelujočimi, ki so poslali fotografijo, ki ustreza pravilom in pogojem nagradne 
igre, s pripisanimi zahtevanimi podatki. Izbori potekajo pod nadzorom tričlanske komisije, predsednik komisije 
pripravi zapisnik izžrebanih nagrajencev. 
 
Merila komisije: 
- Vsebinska in konceptualna skladnost fotografije z naslovom nagradne = 60 točk. 
- Število "lajkov", komentarjev, in aktivnost udeleženca pri pridobivanju "lajkov" = 40 točk. 
 
Število "lajkov" in število komentarjev pod posamezno fotografijo neposredno ne vpliva na izbor nagrajenca, 
ampak deluje zgolj kot smernica komisiji za lažjo odločitev. 
 

Davki in akontacija dohodnine 
Plačilo davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja Dana Mirna. Organizator bo za 
nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna 
doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden 
se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, 
datum rojstva, naslov, davčno izpostavo in davčno številko. 
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Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v 
davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do 
vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitnikom nagrad po pošti 
poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo 
prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi za leto 2011. Organizator ni odgovoren 
za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. 
 

Varovanje osebnih podatkov  
S pošiljanjem fotografije se sodelujoči v nagradni igri strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje 
v nagradni igri »Utrinek z Dano" in hkrati izrecno soglašajo, da lahko organizator njihove osebne podatke 
uporabi za potrebe te nagradne igre ter njihove poštne in elektronske naslove, za svoje trženjske aktivnosti. 
Organizator nagradne igre se zavezuje, da podatke o udeležencih in nagrajencih brez dovoljenja le-teh ne bo 
posredoval tretji osebi oziroma se zavezuje, da bo z njimi rokoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-1, Ur.I. RS, št. 86/2004, 67/2007). Udeleženec nagradne igre ali njegov zakoniti zastopnik lahko 
pisno prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene 
neposrednega trženja. Izžrebanec organizatorju nagradne igre dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v 
sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih izbora oz. prevzema 
nagrade.  
 

Odgovornost organizatorja  
Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega, vsebine, ki so žaljive, rasno 
nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, umakne z zida 
Facebook strani http://www.Facebook.com/fanskl in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz sodelovanja v 
nagradnih igrah in sodelovanja na obeh Facebook strani. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene 
vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorja, odstrani z zidu in izloči iz nagradne 
igre. Sodelujoči je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročil organizatorju ali katerim koli tretjim 
osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami in jamči, da ima na vseh posredovanih vsebinah ustrezne 
avtorske pravice. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:  

- (ne)delovanje družabne spletne mreže Facebook,  

- vse ostale aktivnosti na spletni mreži Facebook,  

- (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,  

- nedelovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne 
energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,  

- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.  
 
Uporabniki imajo pravico prijaviti žaljivo oziroma neprimerno vsebino na e-naslov info@skl.si  z naslovom 
(imenom) vsebine in z opisom, zakaj naj bi bila vsebina neprimerna. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati z 
imenom in priimkom. Če bo prijava po presoji organizatorja utemeljena, bo organizator objavljeno vsebino 
odstranil z zidu Facebook najkasneje v roku 4 delovnih dni od prejema prijave.  
 

Končne določbe  
Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov info@skl.si.  
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