ZLATI GRAM
Pravila igre
1. Splošni podatki o nagradni igri:
Nagradna igra poteka na Facebook strani ŠKL,TV oddaji ŠKL na Kanalu A in v reviji ŠKL
zvezda.
Trajanje nagradne igre: od 10.12 2011 do 30.1.2012
razglasitev prejemnikov nagrad: 6.5 v 33 oddaji ŠKL na Kanalu A, v casopisu ŠKL zvezda, na
spletni strani ŠKL, na facebook strani ŠKL. V primeru komplikacij ali kršitve pravil s strani
enega izmed tekmovalcev si organizator pridružuje pravico, da skliče tričlansko komisijo, ki bo
odločala o nagrajencu. Le-ta bo razglašen v roku treh (5) delovnih dni.
2. Organizator nagradne igre:
organizator nagradne igre je Zavod ŠKL in Zlatarna Celje
3. Sodelujoci v nagradni igri:
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, razen oseb zaposlenih pri organizatorju. Zmagovalec ali
njegov zakoniti zastopnik (v primeru, da je oseba mlajša od 18 let) mora od nagrade plačati
akontacijo dohodnine. Tekmovalci morajo biti stalni rezidenti ne obmocju Republike Slovenije.
4. Vsebina nagradne igre:
Nagradna igra je organizirana kot natecaj z glasovanjem s komislijo. Zmagovalec natecaja je
tista oseba, ki za svoj izdelek prejme najvec glasov izbrane komisije, razen v primeru ko pride
do kršitve pravil iz strani tega tekmovalca.
Vsebina natecaja: tekmovalec odda sliko svojega spimpanega racunalnika, komisija pa bo
ocenila katera slika je najbolj kreativna.
Naložena slika mora biti lastno avtorsko delo in pred sodelovanjem v natecaju ne sme biti
objavljena na nobeni spletni strani. Uporabnik, ki sodeluje s sliko, ki ni njegova last oz. nima
pisnega avtorjevaga dovoljenja za uporabo, ne more sodelovati v nagradni igri in mu nagrada
v primeru zmage ne bo podeljena.
5. Komisija in podelitev nagrad:
1.Nagrada je:
zlati gram Zlatarne Celje po lastnem dizajnu
2,3,4 nagrada
Simbolicne nagrade Zavoda ŠKL
Nagrada bo, razen v primeru komplikacij, podeljena po zaključku nagradne igre v prisotnosti
snemalne ekipe zavoda ŠKL.
Organizator si pridružuje pravico, da nagrade ne podeli osebi, za katero bo ugotovljeno, da je
kršila pravila nagradne igre.

Nagrade bo organizator podelil osebi, ki bodo od razglasitve rezultata v največ treh (5) dneh
sporočili svoje podatke na e-poštni naslov iz katerega ga bomo kontaktirali. V primeru, da
nagrajenec podatkov ne sporoči pravocasno, si organizator pridržuje pravico, da nagrade ne
podeli ali pa jo podeli drugi osebi.
6. Hramba in objava osebnih podatkov nagrajencev
Organizator bo podatke o nagrajencih hranil v skladu z Zakonom o varovanju osebnih
podatkov na sedežu podjetja. Organizator si pridržuje pravico, da objavi imena in priimke
nagrajencev na FB strani ŠKL, Spletni strani ŠKL, reviji ŠKL in tv oddaji ŠKL na Kanalu A.
7. Starostne omejitve:
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe starejše od 13 let. Mladoletne osebe, ki še niso
dopolnile 18 let, mora zastopati zakonit polnoletni zastopnik.

