PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI »HIP HOP JUNAKI«
1. Uvodne določbe
Pravila določajo način sodelovanja v nagradni igri »HIP HOP JUNAKI« (v nadaljevanju: nagradna
igra).
2. Splošne določbe
Organizator nagradne igre je Adriatic Slovenica Zavarovalna družba d. d., Ljubljanska cesta 3a, 6503
Koper.
Partner nagradne igre je ARTIFEKS, družba za razvoj plesa, d.o.o., Celovška cesta 175, 1000
Ljubljana.
Udeleženec nagradne igre je lahko le oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za sodelovanje v nagradni igri.
Nagrajenec je oseba, ki je bila izbrana s strani komisije.
3. Trajanje in potek nagradne igre
Nagradna igra poteka od 20. 8. do 18. 9. 2017. V nagradni igri udeleženci lahko sodelujejo na
naslednji način:
-

-

sodelujoči posname kratek video plesa ali predstavitve svoje spretnosti (žongliranja, ročne
spretnosti, akrobacije s kolesom, akrobacije, kuhanja, trika s kartami, yoyom, fidget
spinnerjem, pisanja poezije, proze, besedilnih sestavkov …), fotografijo grafita, slike, skice,
stripa, risbe, ki jo je narisal, ali posnetek pesmi, poezije, glasbe, ki jo je posnel.
sodelujoči video posnetek objavi na spletni strani YouTube, nato pa na spletni strani
www.hiphopjunak.si preko spletne prijavnice odda URL povezavo iz YouTube. Če sodelujoči
sodeluje s fotografijo, jo odda preko prijavnice na www.hiphopjunak.si.

V spletni prijavnici je treba izpolniti osebne podatke udeleženca: ime, priimek, datum rojstva,
telefonsko številko, naslov, poštno številko in kraj, e-naslov. V primeru, da je sodelujoči mlajši od 18.
let, morajo zanj prijavnico oddati njegovi starši ali zakoniti zastopniki, ki morajo poleg otrokovih
podatkov navesti tudi svoje osebne podatke.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so rezidenti Republike Slovenije. Sodelujejo
lahko tudi mladoletne osebe, za katere soglasje za sodelovanje podajo starši ali zakoniti zastopniki.
V nagradni igri ne morejo sodelovati samostojni podjetniki posamezniki.
S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema ta pravila nagradne igre. Če v
nagradni igri sodeluje mladoletna oseba, morajo soglasje za sodelovanje podati starši ali zakoniti
zastopnik.
Sklenitev zavarovanja pri organizatorju ali nakup pri partnerju ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.
5. Nagradni sklad in izbor nagrajencev
V nagradni igri bo komisija kot nagrajence izbrala:

-

-

10 udeležencev, ki bodo poslali posnetek svojega plesa, predstavitve svoje spretnosti
(žongliranje, ročne spretnosti, akrobacije s kolesom, akrobacije, kuhanja, trika s kartami,
yoyom, fidget spinnerjem,...), pisanja poezije, proze, besedilnih sestavkov,
10 udeležencev, ki bodo poslali posnetek svoje pesmi, poezije, glasbe, ki so jo posneli.
10 udeležencev, ki bodo poslali fotografijo grafita, slike, skice, stripa, risbe, ki so jo narisali.

Po izboru komisije bo 30 izbranih udeležencev dobilo naslednje nagrade:
 15x podpisan album Nipke&Trkaj,
 10x majica Hip Hop junak,
 5x bon za plesni tečaj v plesnem studiu Artifex v višini 40 EUR.
Poleg tega bo 30 izbranih udeležencev po izboru komisije prejelo sodelovanje pri snemanju video
spota pesmi z delovnim naslovom »Mi, junaki«, avtorjev Roka Trkaja, Boštjana Nipiča, Damjan
Jovića. Snemanje bo potekalo 23. 9. 2017.
Nagrade podarja partner nagradne igre.
Izbor nagrajencev bo potekal dne 19. 9. 2017. Vodila ga bo komisija, ki jo bodo sestavljali
predstavniki partnerja nagradne igre.
O izboru nagrajencev komisija vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani in mora vsebovati: datum
žrebanja, člane komisije in podatke o izbranih nagrajencih (ime, priimek, naslov, kraj) Odločitev
komisije je dokončna, pritožba ni mogoča. Nagrade ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini, kakor
tudi ni možen prenos nagrade na drugo osebo. Ob izpolnjevanju pogojev za sodelovanje v nagradni
igri imajo udeleženci enake možnosti dobiti nagrado.
Nagrajenci bodo javno razglašeni na zaključnem dogodku 23. 9. 2017 v plesnem studiu Artifex,
Celovška cesta 175, 1000 Ljubljana. Nagrajenci (ime, priimek in kraj) bodo objavljeni na spletni strani
www.as.si in www.hiphopjunak.si
S prijavo za sodelovanje mladoletnih oseb v nagradni igri in s samim sodelovanjem le-teh v nagradni
igri na enega od načinov, opredeljenih v točki 3 teh Pravil, starši ali zakoniti zastopniki soglašajo, da
izbrani mladoletni nagrajenci sodelujejo pri snemanju video spota.
Vsi sodelujoči v nagradni igri bodo povabljeni na zaključni dogodek, ki bo 23. 9. 2017 v plesnem
studiu Artifex, Celovška cesta 175, 1000 Ljubljana. Organizator bo sodelujoče o podrobnosti dogodka
obvestil prek e-naslova. Dogodek bo sneman in fotografiran. Vsi sodelujoči, ki se bodo dogodka
udeležili, se strinjajo, da se posnetki in slike uporabijo v videospotu pesmi z delovnim naslovom »Mi,
junaki« in v promocijske namene organizatorja in partnerja nagradne igre.
6. Objava in obveščanje nagrajencev ter koriščenje nagrad
Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni preko e-naslova 19. 9. 2017. Organizator oziroma partner
nagradne igre bo nagrajencem na e-naslov oziroma na e-naslov staršev ali zakonitega zastopnika
posredoval vse podrobnosti o koriščenju nagrade.
Če nagrajenec nagrade ne želi izkoristiti, izgubi pravico do nagrade. Organizator te nagrade ni dolžan
podeliti drugemu udeležencu. Za nagrade, ki presegajo skupno vrednost 42 EUR, so nagrajenci
dolžni organizatorju nagradne igre posredovati podatke o svoji davčni številki in davčni izpostavi. V
primeru, da izžrebanec zahtevanih podatkov v določenem roku ne posreduje, izgubi pravico do
nagrade. Organizator si pridružuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi dvom o identiteti
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izžrebanca ali če se ugotovi, da je bilo sodelovanje v nagradni igri v nasprotju z določili te nagradne
igre.
7. Davki od nagrad
Nagrajencem se vrednost nagrade nad 42 EUR všteva v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.
Dobitek v nagradni igri, ki presega vrednost 42 EUR, se v skladu z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2)
obdavči po stopnji 25 % od vrednosti dobitka, povečanega s koeficientom davčnega odtegljaja.
Izračun in akontacijo dohodnine opravi organizator. Če je znesek izračunane akontacije nižji od 20
EUR, se akontacija dohodnine ne odtegne in ne plača. Davčni odtegljaj se odtegne hkrati z
obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti
bremenijo nagrajence. Če je nagrajenec mladoletna oseba, posreduje davčno številko tisti izmed
staršev oziroma zakonitih zastopnikov, ki za mladoletnika uveljavlja dohodninsko olajšavo in zanj tudi
prevzame nagrado.
8. Varovanje osebnih podatkov
Sodelovanje udeleženca oziroma staršev ali zakonitih zastopnikov mladoletnega udeleženca v
nagradni igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov (ZVOP-1). Udeleženec oziroma starši ali zakoniti zastopniki mladoletnega udeleženca
soglašajo, da organizator in partner hranita vse osebne podatke, pridobljene od udeleženca, in jih
obdelujeta ter uporabljata za namene izvajanja nagradne igre in za namene neposrednega trženja
(obveščanja o poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah), vse do preklica.
Udeleženec oziroma starši ali zakoniti zastopniki mladoletnega udeleženca s sodelovanjem v
nagradni igri soglašajo, da se posredovani video posnetek ali fotografija lahko
 objavi na socialnih omrežjih organizatorja in partnerja,
 objavi na spletnih straneh organizatorja in partnerja,
 uporabi v video spotu pesmi z delovnim naslovom »Mi, junaki«.
Pridobljene osebne podatke bosta organizator in partner skrbno varovala in uporabljala v skladu z
ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni in jih ne bosta posredovala tretjim
osebam. Udeležencem so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja,
dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Udeleženec lahko
kadar koli zahteva, da se njegovi podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen
neposrednega trženja s strani organizatorja. Pisno zahtevo pošlje:
na poštni naslov organizatorja ali na e- naslov info@as.si ali to sporoči prek brezplačne
telefonske številke 080 11 10
- na poštni naslov partnerja ali na e-naslov info@theartifex.si.
Najkasneje v 15-ih dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženca prenehali uporabljati
za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5-ih dneh pa bo udeleženec o tem tudi obveščen. V
zvezi z izvedbo zahteve udeleženec ne nosi nobenih stroškov.
9. Zaključek nagradne igre
Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:
• dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre ter ta pravila nagradne igre se hranijo
v poslovnih prostorih organizatorja še vsaj tri leta po zaključku nagradne igre;
• dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v
skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.
Po poteku zgoraj navedenih rokov organizator dokumentacijo komisijsko uniči, skladno s svojimi
internimi akti.
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10. Končne določbe
Pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.hiphopjunak.si, stopijo v veljavo z 20. 8.
2017. Šteje se, da so udeleženci seznanjeni s pravili nagradne igre, da se z njimi strinjajo in se
zavezujejo, da bodo upoštevali pravila nagradne igre ter jamčijo, da so v okviru nagradne igre
posredovani osebni podatki točni in pravilni. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta
pravila za prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi
obliki. Organizator lahko spremeni pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali
vzroki na strani javnosti. O morebitnih spremembah pravil bodo udeleženci obveščeni na istem
spletnem naslovu.

V Ljubljani, 20. 8. 2017
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