
PRAVILA NAGRADNE IGRE »TRŽIČ TE IZZIVA« 

 

1. Organizator nagradne igre 

 

Organizator nagradne igre je Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič, matična številka 5883547000, 

ID za DDV: SI 23676264 (v nadaljevanju: organizator). 

  

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Tržič. Razkošje poti. Izberi svojo. 

 

2. Splošni pogoji sodelovanja 

 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, razen zaposleni na Občini Tržič. Mladoletne osebe lahko 

sodelujejo s privolitvijo staršev oziroma njihovega zakonitega zastopnika. 

 

Sodelujoči v nagradni igri sodelujejo na lastno odgovornost. S sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, 

da organizator hrani njihove podatke za potrebe organizacije nagradne igre in v času trajanja nagradne 

igre. 

 

3. člen: Potek nagradne igre 

 

Nagradna igra traja med 2. novembrom 2020 in 8. marcem 2021. Nagradna igra je v prvi vrsti namenjena 

domačinom, lahko pa v njej sodelujejo tudi vsi ostali. 

 

Udeleženec v nagradni igri je vsak posameznik, ki si s spletne strani www.visit-trzic.com natisne 

dvostranski izziv, ter ga v času trajanja nagradne igre izpolni in posreduje na TPIC Tržič.  

 

Izpolnjen letak se lahko na TPIC Tržič posreduje najkasneje do 8. marca 2021 in sicer: 

1. po pošti na naslov Občina Tržič (TPIC Tržič), Trg svobode 18, 4290 Tržič. 

2. skeniranega na mail informacije@trzic.si.  

3. prinese osebno v TPIC Tržič v času uradnih ur. 

 

V izzivu morajo biti izpolnjena vsa za to predvidena polja.  

 

4. Žrebanje nagrad 

 

Organizator bo sodelujočim na podlagi žrebanja, ki bo najkasneje v petih dneh po zaključku nagradne 

igre, podelil 15 praktičnih nagrad.  

 

Za organizacijo, izvedbo in nadzor nad potekom nagradne igre ter žrebanjem nagrajencev skrbi 

komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja;  

• Petra Hladnik,  

• Gašper Golmajer,  

• Janja Nemc. 

  

Pri žrebanju bosta prisotna vsaj dva od članov komisije.  

 

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna. 

 

Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, prav tako ni možna menjava nagrad. Posamezni udeleženec 

nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad.  

ss 

5. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 

 

http://www.visit-trzic.com/
mailto:informacije@trzic.si


Organizator bo nagrajence izbral v roku petih dni po zaključku nagradne igre. Nagrajenec oziroma 

nagrajenka bo o nagradi obveščen/a po e-mailu. V kolikor ta podatek ne bo podan organizatorju, bo 

izžreban drug nagrajenec.  

 

Prevzem nagrad bo možen na TPIC Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič v času uradnih ur. Na željo 

nagrajenca se nagrada lahko pošlje po pošti.  

 

6. Varstvo osebnih podatkov 

 

Vsak, ki sodeluje v nagradni igri soglaša, da v primeru, da je izžreban oziroma izbran za nagrajenca, 

podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjem v smislu uporabe osebnih podatkov 

nagrajenca (ime in priimek) in fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako 

pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, facebook profilih, 

oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorja 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. 

 

Organizator se kot upravljavec zbirke podatkov obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu 

z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/2007-UPB1).  

 

Organizator lahko obdeluje zbrane podatke za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o 

ponudbi, novostih in ugodnostih ter za druge trženjske namene.  

 

Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko oseba na isti način, kot 

ga je podala, tudi kadarkoli prekliče z zahtevo za preklic na elektronski naslov: informacije@trzic.si. 

Poleg tega ima oseba pravico do dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa, pravico 

do omejitve obdelave, pravico do ugovora ter pravico do prenosljivosti podatkov. Za uveljavljanje 

omenjenih pravic oz. morebitnih pritožb se osebe lahko obrnejo na naslov organizatorja, s pripisom 

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, ali na elektronski naslov obcina@trzic.si. Če oseba na 

zahtevo ne dobi pravočasnega odgovora ali je mnenja, da je bila zahteva neupravičeno zavrnjena, lahko 

vloži pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. 

 

7. Končne določbe 

 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakorkoli povezane z izvedbo nagradne 

igre  in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem in izpolnitvijo podatkov priznavajo ta pravila 

in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.  

 

Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti objavljena na www.visit-trzic.com 

in na vpogled v TPIC Tržič.  

 

Za  tolmačenje  posameznih  členov  tega  pravilnika  je  pristojen organizator nagradne igre, ki za 

posamezna mnenja in druga pravna opravila lahko imenuje in pooblasti odvetnika. 

 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem je pristojno sodišče v Kranju. 

 

Pravila nagradne igre pričnejo veljati z 2. 11. 2020.  

 

Številka: 0914-0005/2020(310) 

Tržič, 29. 10. 2020 

Občina Tržič 

župan, mag. Borut Sajovic 
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